
7:098:258:399:01

7:248:288:378:59

7:178:298:409:02

7:248:278:378:59

7:088:268:389:00

7:258:268:389:00



 

 

 

 ...     

 

shtfila gmail | www tfilot org

 "   

   ,     
"      

              
"          

 "

 "  “    ‘
 "   "   '
 “   “    ‘
 "  “    
 "  “    
 "   "   
 " “  ”  “   “
 “ “  ”  “   
 "     ‘
 "  "    '
 “   "   '
 “ “  ”  “    “
 “    “   “   
 "  "   '
 “   "   '
 “  "    '
 “   “   
 "  "  '  
 “ “  ”   “    “
 “  “  ‘  “    
 "  “   

 “   “    ‘
 "  "   '
 “   "   
 “  “    
 "  "     '
 “   “     

 ' “  ”   “   “
 ‘  "    '
 ‘   "     '

 “ “ ”   “    
 "    "    '
 “  "   
 “  "   
 “  "   
 “   "    '
 “  “   ‘
 "    "    '
 “  "   '
 “     ‘
 "   "    '

 “  "    
 “   "   '  
 “  "    
 “   "   '   

 “  “
“

“

5:42:089:1310:2412:45:291:214:536:217:48:29

 5:48:049:1710:2712:47:174:521:236:197:46:11

5:45:299:1510:2512:46:251:224:526:207:47:00

5:49:539:4911:081:48:422:296:288:089:46:41

5:06:289:0610:261:06:561:475:477:279:06:34

5:05:209:1010:311:15:261:566:017:439:24:37

5:14:539:0710:251:01:031:405:337:108:46:32

5:49:209:4010:571:32:152:116:027:399:14:30

5:24:459:1210:281:00:401:395:277:028:35:59

5:54:128:4210:161:23:542:025:467:208:53:03

 5:41:399:2110:351:02:281:395:206:528:22:48

5:44:139:2310:361:03:161:405:196:518:21:51

5:56:059:3410:471:12:521:505:286:598:29:11

5:32:439:1410:2812:56:541:345:166:498:20:35

‘  5:55:549:2710:3812:59:241:355:076:358:02:31

 6:46:459:2910:2412:12:5212:433:244:325:39:09

7:30:149:5810:4712:26:2812:563:204:225:22:59

 
"   "

 

 

  
 ,

 

 
“  “

 ,

 
 

“
 

‘ - ,- ,:  ‘  “    

‘ - ,- ,.  ‘  “    

‘ - ,- ,:  ‘  “    

‘ - , -- , -.  ‘  “    

‘ - ,- ,:  ‘  “    

‘ - ,- ,.  ‘  “    

‘ - ,- ,:  ‘  “    

“““““““““

7:098:259:01 7:258:288:597:188:298:59

7:248:278:599:3010:5310:598:5310:1410:22

9:1110:3939!108:339:469:598:5710:1210:27

8:229:319:488:399:4510:06 8:099:119:35

8:089:109:348:159:169:428:069:109:33

‘  7:488:459:15 5:216:156:525:046:066:35



  
  
  
  
  
  
  

  
  







  



 
 

 
א 

 

 

 

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

 פנחס הקרא מיחס הנה ל"ונ. שכרו שיטול הוא בדין] א, כא רבה[ במדרש
 פוטי בן לו קוראים שהיו וכתב י"רש הרגיש וכבר, הכהן אהרן בן אלעזרבן
 הלא ל"ונ. אהרן בן שהוא הקרא יחסו לכן, ז"לע עגלים אמו אבי שפטם זה
. אביו אחר התיחסו פועל ומה, אמו במשפחת אותו וגינו זה ידעו הם גם
 שלום רודפי אהרן בני ש"ומכ, רחמנים שהם אברהם בני מדת דהנה ל"וי

 ודקר מעשה שעשה, גדול אכזריות כאן הראה ופנחס, הבריות את אוהבים
 שהוא שיען', וכו זה פוטי בן ראיתם אמרו ולכן. והמיתם יחד ואשה איש

 ובאמת. רחמן להיות לו היה אביו מצד כי, אכזריות מדות בו יש פוטי בן
 את ואוהב שלום אוהב, אהרן וזקינו אברהם בני במדת אחז בוודאי פנחס

 לכבוד כזה לעשות והתחזק טבעו נגד עשה אבל, בטבעו היה וזה הבריות
 של מזרעו בא באמת שפנחס וכיון. צבאות' ה קנאת לקנאות ותורתו' ה

 נגד עצמו התחזק מ"ומ ביותר הבריות ואוהבים שלום רודפי שהיו אהרן
 בן פנחס, שאמר וזהו. יטול הרבה ששכר ובראוי בדין' ה קנאת לקנא טבעו

 השיב והוא, אכזרי ולא רחמן להיות מורגל שהוא, הכהן אהרן בן אלעזר
' ה לכבוד פעם אם חידוש אין ורגזן כעסן הוא שבטבעו ומי, חמתי את

 את וקנא בטבעו זה שאין פנחס אבל, עבירה עוברי על ויכעוסכ"ג ינקום
, שכרו שיטול הוא ובדין, שלום בריתי את לו נותן הנני לו אמור לכן קנאתי

, מתנגדת שטבעו דבר לעשות כך כל' ה לכבוד ומתחזק מתאמץ היה כי
     נכון. ל"כנ

 (כתב סופר)

 ) פנחס ריש שמעוני ילקוט( אליהו הוא פנחס

 עד כך כל ז"עוה לחיי וזכה אליהו נעשה שפנחס בטעמא מלתא לומר יש
 איכא ומי) "א, ה( אמרו בחגיגה דהנה עיניו ראו עשר שנים דורות אשר

], כן[ אין" ומשני?] זמנו קודם שמת אדם יש וכי? [זמני בלא דאזיל איניש
 אייתי זיל' לשלוחי ל"א המות מלאך' גבי שכיח הוי אביי בר ביבי דרב הא כי
 את לו שיביא לשלוחו אמר המות מלאך[ נשיא שער מגדלא מרים לי

 דרדקי מגדלא מרים' לי אייתי אזל] נשים שיער המקלעת מרים נשמת
 מרים אנא ל"א] תינוקות המגדלת מרים נשמת את השליח לו הביא[

: השליח שאל[ אהדרה הכי אי ל"א לך אמרי נשיא שערמגדלא
 מלאך לו אמר' [וכו במנינא תיהוי ואייתיתה הואיל ל"א?] האחזירנה

' וכו  אביי בר ביבי רב ל"א] כאן שתישאר, כבר אותה שהבאת כיון, המוות
 מי של אלו בשנים בשמים אתה עושה מה[ להו עבדת מאי' שני סוף סוף

 מדותיו על המעביר מרבנן צורבא איכא אי: אמר] שנותיו משלים שאינו
 מעביר להיות הזאת במדה אוחז שהיה מי מצינו לא והנה ".ליה מוסיפנא

 בעצם עצומה בסכנה עצמו את שהכניס ידוע כי, מפנחסיותרמדותיו על
 שהביו במה, וביותר, להרגו שמעון שבט כל שנתאספו זמרי של הריגתו
 אותם של שנים אותם כל שיקבל הדין מן, ולכן. דבר ענה ולא אותומבזין
 מהעשרים אחד כל אם ואף), זמנם קודם מתו שהרי( במגיפה שמתו
 וארבע עשרים לו יש כבר, אחת שנה אם כי לחיות לו היה לא אלף וארבע

                חיים. שנות אלף

 (מהר"ם שיק) 

 (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 
? מתרץ החתם סופר, שהטעם ששכר מצוה בהאי עלמא בהאי עלמא ליכא

ליכא 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 

שראל ארמית, א"כ בדין הוא שיטול עוד מצוה כזו לידו שיבעל נשיא בי
שכרו דשכר מצוה מצוה 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 

ממשכורתו שלו, בא בדרישה אל ראשי הקהל שיש ליתן לו יותר גבוה 
שכרו כמו הרב, נענה אחד הגבאים למול חוצפתו, שעל כגון דא אפשר 
להמליץ, "עושה מעשה "זמרי" (החזן שמזמר בקהל) ומבקש שכר 

 כ"פנחס""?...

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

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

 בצנעה שיתננה, האחד, הצדקה מצוות בזהירות נקודות' ג על לעורר
 מאירות בפנים ליתנה' הב המעלה, העני את לבייש שלא כדי ובהסתר
 שיתן' לו תתן נתון' ל"בחז יש עוד' והג'", וגו לבבך ירע ולא" ובשמחה

 .ויתן ויחזור

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

 .ושוב שוב וישנה שיתן", השוני

 )ושמש מאור(

 (כו, כג)הפוני  משפחת לפוה 

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

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

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

 :המותרות שבענף להם וכדומה, תענוג במיעוט, שחוק

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

 מעלות ח"מהמ אחד חלק נכללים ובזה" התורה עיקר" זה הוא כי, הלכה
 שמועתו את המכוין, ומשיב שואל, בתלמודו לבו ומתיישב, בישוב שהם

', וכו הלב בינת, שפתים עריכת, האוזן שמיעת, שם שמנו מה גם', וכו
 :השכליות הבנת שבענף לזה וכדומה

 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

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

  :השמרוני משפחת לשמרון אומרו והוא, האיסור בשער יכשלו לבל היתר
  

 (אור החיים הק')

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

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

 " אחוזה לנו תנה שנאמר

 מעלה משיג הוא אם יותר גדול אדם של ששבחו מבינים היינו לכאורה
 בנות של ששבחן משמע כאן ואילו, מאבותיו שלמד בגלל ולא, עצמו מכח

 דעת פי שעל מכאן רואים, זקנן כיוסף הארץ את שחיבבו בכך היה צלפחד
 מאשר מאבותיו שלומד מחמת העושה לאדם הוא יותר גדול שבח תורה

, המעשה עשיית בעצם מסתפק מעצמו שהעושה כיון, מעצמו שעושה מי

  g.agedank@gmail.com בכל ענייני ‰‚יליון ני˙ן לפנו˙ ל„ו‡"ל:בס"„, 

  ט˙˘ע" נחסיפפר˘˙  
 כל ‰זכויו˙ ˘מורו˙ למו"ל. ‡ין ל˜רו‡ בזמן ‰˙פיל‰ ו˜רי‰"˙ ©
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 מסתפק אינו, מאבותיו שלומד מי אך, חובה ידי יצא כבר כאילו וחש
 בו מוסיף הוא כן על, לעשותו כמחוייב הוא חש שכן, עצמו במעשה
 .יותר מושלם מעשה זה והרי מושלמת והנאה יתירה חביבות

 )א"בטל מובא -פינשטיין משה רבי(

 ה' בעדת קרח וגו' על הנועדים העדה בתוך היה לא והוא במדבר מת אבינו
 (כז, 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
 והגאון, וכיוצא הזה לדבר ומתנגדים שונאים הרבה היו יען, לרב שימנוהו

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

 מה זמן לבא בתחלה ד"הבע כונת זה היה וכנראה ואולי, (מעיקרא דברים
 ) ל"כנ הבחירה בעד עשה אשר והנפלאות הגדולותלספר מקודם

 בנות שבאו פנחס בפרשת הכתובים לי נתיישב כעת ל"הנ הגאון ואמר
 היה לא והוא במדבר מת אבינו) "ג כז,( אליו ואמרו רבינו משהאל צלפחד
 מינה נפקא זה מה קשה ולכאורה", קרח בעדת' ה על הנועדיםהעדה בתוך
 לבניו מגיע שמת כיון הא, לא או משה על החולקים קרחבעדת היו אם

 או בניו ירושת לענין חיותו בחיים הנפטר האיש במעשי מ"נ ומה ירושה
 היה לא שאבינו האלו הדברים רבינו למשה שאמרו כיון אלא, בנותיו

 זה החשיב כ"ע, מפלה להם שהיה קרח בעדת עליך ומנגדים מהחולקים
 ויקרב שם נאמר כ"ע, עוד לדינם נזדקק ולא, דברים לשוחד רבינו משה
  . ח"ודפח. ל"הנ הגאון ד"עכ' ה לפני משפטן את משה

 )מונקאטש - תורהדברי( 

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

: "למשפות רש"י הקדוש שואל מדוע הוזכר ביחוסן של בנות צלפחד
מנשה בן יוסף", והרי כבר נאמר כי צלפחד היה "בן מנשה", ויודעים אנו כי 
מנשה היה בן יוסף. מתרץ רש"י: "אלא לומר לך: יוסף חיבב את הארץ 
שנאמר "והעליתם את עצמותי", ובנותיו חיבבו את הארץ, שנאמר: "תנה 

 לנו אחוזה".

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

חבבו את הארץ מבקשתן:  כיצד אפשר, אם כן, להוכיח כי בנות צלפחד
"תנה 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 

 חלקן בארץ ישראל, מכאן שהן חבבו את הארץ.בקשו דוקא לקבל את 

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 

לה , שהן מחבבות את את מה ששאלנו: היכן יש ראיה מבקשתן לקבל נח
 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. 

בני ומתי בקשו בנות צלפחד לקבל נחלה? בשנת הארבעים לפני כניסת 
ישראל לארץ. מדוע שתקו בנות צלפחד כל השנים הללו? וכי לאביהן לא 
היה ירושה 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.

יתה העובדה שהן המתינו ארבעים שנה, מעידה שלא תאוות הממון ה
חפצן ולא לרשת את ממון אביהן הן בקשו, אלא רצונן היה לקבל נחלה 

  בארץ ישראל, מכיון שהן חיבבו את הארץ.

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

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

ל "ז יחזקאל רבי צ"הה ואמר. כן אינו באמת והלא, רועה להם יהיה שלא
 ימנה ה"שהקב היטב ה"משרע ידע זאת דהנה, הוא בזה דהענין משינאווא

 יכוין שלא ישראל על מנהיג ה"הקב שימנה ביקש אבל, ישראל על מנהיג
 הצאן כמו' פי רועה להם אין אשר כצאן ישראל יהיו ולא, עצמו לטובת כלל

 את לרעות רק הצאן את לרעות מכוין אין הרועה אבל רועה להם יש אשר
 כוון ולזה ומבשרם עורם ומגיזת מחלבם ליהנות ולטובתו ולהנאתו עצמו
 רועה להם אין אשר כצאן' ה עדת תהיה ולא שפתיו במתק ה"משרע
 .   ח"ודפח

 החדש). -(דברי יחזקאל 

 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

. ב"ולעוה ז"בעוה הורגו והמחטיא, ב"לעוה חלק לו יש ז"בעוה שההורגו
 ואדומים מצרים, בעבירה ושתים בחרב ישראל את קידמו אומות שתי

 נאמר בחרב שקדמו אלו על, ועמונים מואבים בעבירה ושתים' וכו בחרב
 אותן שקדמו אלו אבל), כג דברים( מצרי תתעב לא' וגו אדומי תתעב לא

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

 בא לסוף הרחמים במדת עמהם שבא במי מוצא אתה: המדרש ממשיך
 אעשה דוד ויאמר" שנאמר, דוד זה? ומיהו, וצרות, מלחמות, בזיון לידי
 דברי על תעבור אתה: ה"הקב ל"א) י, ב שמואל" (נחש בן חנון עם חסד
 גמילות עמהם תעשה ואתה" וטובתם שלומם תדרוש לא" כתבתי שאני
 שולח וזה התורה על מוותר אדם יהא שלא" הרבה צדיק תהי אל" חסד
 חנון ויקח ביזיון לידי בא לבסוף. וטובה חסד עמו ולעשות עמון בני לנחם
 נהרים ארם עם מלחמה לידי כ"ואח' וגו זקנם חצי את ויגלח דוד עבדי את
 וירא" וכתוב, אומות ארבע עמון בני ועם מעכה מלכי ועם צובה מלכי ועם
 לעשות שבקש? לו גרם מי" ואחור מפנים המלחמה פני אליו היתה כי יואב
  שלומם תדרוש לא ה"הקב שאמר מי עם טובה

 . 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

 התגורר, ברוסיה רב בהיותו ל"זצ פיינשטיין משה' ר הגאון על מסופר
 סובלים היהודים והיו. העירה יהודי על ב"לקג מלשין שהיה יהודי בעירו
 השאיר מותו טרם. ומת מלשין אותו חלה אחד יום, צרורות צרות ממנו
 הרעים מעשיו על מתחרט והוא היות, כתב ובו, קדישא לחברא מכתב

 לבית מחוץ שיקברוהו הוא חפץ, שגרם הצער כל על כפרה ומחפש
 לו יכופר כ"ועי - ובזיון בניוול חמור קבורת שיקברוהו ועוד, הקברות
 . עוונותיו

, לנהוג כיצד ושאלוהו, העירה רב שהיה משה לרבי קדישא החברא הלכו
 יכול אינו כן מחמת, גופו על הבית בעל אינו אדם - הדין פ"ע, להם ענה

 מחייבת שההלכה כפי תנהגו ולכן, מותו לאחר גופו עם יעשו מה לצוות
 .שמת ככל יהודי ותקברוהו

 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 לו

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

 . קדישא החברא עשו כדבריו ואכן. הרעים מעשיו על אותו

 מטעם שהגיעו, הקברות בית שומר רואה והנה ימים מספר חלפו
 הקבר את פתחו הם, מלשין מוסר אותו של קברו את לבדוק השלטונות

, מעשיהם על השומר לפליאת. וסגרוהו חזרו קצרה שהייה לאחר, ובדקוהו
 והוא היות - כתב שבו, מותו טרם מלשין מאותו מכתב קבלו שהם השיבו
 ודאי, עליהם והלשין לשלטון נאמן שהוא אותו שונאים עירו שאנשי יודע

 או ישראל בן ככל אותי קברו אכן אם לבדוק עליכם ולכן, בבזיון יקברוני
 . בטעותו נוכחנו אך עשינו וכדבריו. חמור כקבורת

 הללו הדברים את וסיפר הכנסת לבית בא בתמימותו הקברות בית שומר
 שדיקדק ל"זצ משה רבי של זכותו את כולם וראו, הקדוש הקהל לפני

 ניצלו ידו שעל, אחרות ודעות ברגשות התחשבות ולא סטיות ללא בהלכה
     .כבד מעונש כולם

 (אוצרות התורה)

 



 

 ג 

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

 "הלכות קנאות" הן הלכות גדולות ועמוקות. נלמד.

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

 צדיק כי חזה נקם, פעמיו ירחץ בדם הרשע".

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

 ישראל".

כידוע ליודעין: מהותה של ה"קנאות" אינה בידים, ברגלים, 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.

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

 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 

ם "צא והרגו", רק ה' חוקר לב ובוחן כליות הוא יודע עמקי הלב, כך, לאחרי
 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 

 הארמית.ולהרוג את בועל 

 אבנים שנזרקו על אחרים

 שמעו נא. דברי מדרש עמוקים שנבארם פלאי פלאים. ונקדים.

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

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

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

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

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

לקנא לכבוד  -' מתחילה בכל עוז (יש מעשר געלט, כספי צדקה...) וה'קנאות
ה'! הם מפנים את יראת השמים שלהם לכתובת אחרת (לא כלפי עצמם אלא 
כלפי אחרים) זועקים, משמיצים את החוטאים, רומסים אותם. ובדרך כלל, גם 
עושים שטייגן במצוות המחאה, מחדשים הידורים והידורי הידורים במצוות 

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

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

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

 מה השיב לי?

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

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

שמעו. על הפסוק "הן כולכם קודחי אש מאזרי זיקות לכו באור אשכם ובזיקות 
למה הדבר דומה, לאותם אנשים שגרמו  ביערתם" המדרש מבאר במשל

לעצמם את הבעיה ומתלוננים על הקב"ה והנמשל הוא כך כלשון חז"ל: 
"לעתיד לבא הרשעים נידונין לגיהנם והן מתרעמין על הקדוש ברוך הוא הרי 
שהיינו מצפין לישועתו של הקב"ה וכך יהיה עלינו, אומר להם הקב"ה בעולם 

ון הרע וכל רעות הייתם? ולא בעלי מריבות שהייתם בו לא בעלי מחלוקת ולש
וחמסים אתם הייתם? הדא הוא דכתיב (ישעיה נ) הן כולכם קודחי אש מאזרי 
זיקות לפיכך אתם הולכים באור אשכם ובזיקות בערתם, ושמא תאמרו מידי 
היתה זאת לכם? לאו! אלא אתם עשיתם אתם לעצמכם לפיכך למעצבה 

 תשכבון מידכם היתה זאת לכם"

ר להבחין כי מוזכרים כאן רשעים שלהם עבירות של בין אדם לחברו, אפש
משמע כי המדובר בסוג בני אדם שבשאר חלקי התורה אינם רשעים, 
רשעותם מצוינת רק במחלוקת, לשון הרע, מריבות וחמסים. הם אינם 
מזלזלים חלילה בתורה, אינם קלי דעת לכל דבר שבקדושה, אדרבה בטוחים 

רי מתרעמים על הקב"ה מדוע לא הגיע להם שכר ככולם, הם בצדקותם, כי ה
הרי קיימו מצוות ופעלו נצורות, אך משום מה, עם הצדקות הגיעו רחמנא 
ליצלן עד לגהינום, במקום לדפוק על שערי גן עדן דפקו על עברי פי שחת בגלל 
עבירות מסוימות בבין אדם לחברו. והדבר הוא פלא. בעלי ריב ומדון גדולים, 

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

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

 ש מחלוקת רק כלפי אחרים, במקום על עצמם.אבנים על אחרים. קדחו א

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

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

לא  -אינם יודעים כי הכסא אמור להיות מאבנים שאדם בנה את עצמו 
מאבנים שנזרקו על אחרים. ואז ה' מגלה להם את פנימיותם כי לא קנאה 
לכבוד ה' בערה בהם, אלא מחלוקת לשון הרע ומריבות בערה בקרבם "הן 

אותם האבנים "לכו באור אשכם כולכם קודחי אש מזרי זיקות" שבו נא על 
ובזיקות בערתם" קדחתם אש, חיפשתם מחלוקת מתחת לאדמה, שם 

 תשכבו... בגיהנום. עמוק.

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

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

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

 אכזריות של השני, חלילה. -מתמלא במקומו בלב 

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

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

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

 

 וכי אפשר להתפשר?!

 בן אהרן הכהן.מה לימד אותנו פנחס בן אלעזר 

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

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

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

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

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

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

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

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

 שיכור שהחל עם פשרות

היה שיכור שדברו על ליבו להפסיק משתיה מרובה אך לא יכול  בנובהרדוק
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  -נו, הוא ישב וחכה ולא ראה לפניו 
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 הכוסות גם מותר, על זה הרי לא הבטחתי". התקרב עוד אל היין."לשפוך לת

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"...

עד כדי כך האדם יכול עם שכל עקום לחפש עצות, להשיג דרכים והוא נופל 
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 
"בקנאו את קינאתי לכן הנני נותן  קיצוני. ואת ה'אי אפשר' הזה בא פנחס וסתר

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...

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

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



 

ד 

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

מול אדם, השמאל שלך הוא הימין שלו... כלומר הבעיה שלך כי אינכם 
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.

ולך בהשקפות שלו וממילא מחשבותיו בצד ההפוך, הרב יודע זאת, אדם ה
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 

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

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

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

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

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" 

עשה ונשמע" זה הסוד שמלאכי השרת משרתים בו. "מי גילה לבני רז זה "נ
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.

המאמצים, ונזכור הקב"ה מתחשב בקשיים  כל אחד יתחזק ויעשה את כל
"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

משה אומר "כצאן אשר אין להם  שמעתי מרבי שלום זצ"ל שהקשה: מדוע
 רועה" ולא אומר ביתר פשטות "כצאן בלי 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.  –ושים זאת למען כסף, אלא למטרה אחרת לא ע
 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".

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

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 

 צאן הרועה למען הצאן! ולטובתו, כמו רועה

משמעות המילים: "כצאן אשר אין להם רועה", היא שהרועה דואג לצאן! הוא 
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.

תיהם של האנשים שהיו פוקדים את חדרו ה"נודע ביהודה" היה שומע את צרו
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.

ה"בית הלוי" היה באמצע שיעור בישיבת וולוז'ין, כשלפתע נכנס לחדר יהודי 
זותו מוכיחה עליו שהוא מפשוטי העם, בור ועם הארץ. בידו לא מוכר. ח

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 

 שהרב'ה יבחן אותו ויראה אם הוא באמת יודע".

רח הבלתי קרוא; זאת לא התנהגות! אי אפשר התלמידים נעצו את מבטם באו
 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. 

 "למדת חומש?"

 "כן". -
 למדת?""איזה חומש  -

"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 

מרים על הבן ומגורלך יהיה גורלי! הלואי שאזכה שיאמרו על בני מה שאו
 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!

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

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)  אלו מנהיגים אמיתיים. יודעים להלך נגד רוחו של כל אדם.

 

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?!

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

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

כים מנה שני מליון ושש מאות אלף חיילים מלומדי מלחמה תמוה: צבא מל
(שם צה, ב). לרשות אברהם עמדו שלש מאות ושמונה עשרה תלמידים, 
ששקדו על התורה. כשבקשם להצטרף אליו, הוריקו פניהם מפחד (נדרים לב, 
א). בסופו של דבר ניצח בניסים מופלאים. כיצד איפוא סבר עוג שאברהם יצא 

 מראש?למלחמה אבודה 

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 

ם את האמורי קריתים, ואת החורי בהררם שעיר, ויכו את כל שדה העמלקי, וג
["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?!

וא [קנאי ונוקם אומר המדרש (ב"ר מב, ח): אמר עוג, אברהם זה קוניון ה
("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!

אילו היה משה רבינו מחשב חישובים קרים, לא היה הורג את המצרי ומסכן 
מארצו. מנסה היה לעזור לאחיו בסתר, מעמדו בבית פרעה ונאלץ לגלות 

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!

זהו ששאלו בגמרא (ברכות כ, א) מדוע נעשו ניסים לדורות הראשונים. וענו, 
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 

רבע לשלם לה א שאינו צנוע וקרעו. הוברר שהיתה נכרית ותבעתו לדין והוצרך
מאות זוז. ומה עניינו למסירות נפש, שהביאוהו כראיה לראשונים שמסרו את 
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 
לקחתם לצבא בעת גזירת הקנטוניסטים הידועה לשמצה, כינס המלמד רבי 
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 

אין לנו מושג מה היתה המשמעות, לסטור לשוטר הממלא תפקידו למען 
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?!"



 

ה 

צטדק רבי דוד: "האמינו לי, שלא עשיתי זאת בכונה תחילה! אבל, הלא תבינו ה
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( נאתי בתוכםבקנאו את ק

להרב יעקב הלפרין ז"ל התעורר דין תורה עם יהודי אחד שקנה מקומות ב"בית 
 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, 
בטענותיך! בדרך כלל נוהג הדיין לעשות פשרה בין הצדים. אך אין כל צדק 

 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?"

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

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

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

פנה אליו החזון איש ואמר לו: "הו, רבי אהרן לייב טוב מאוד שבאת עכשיו. 
יש כאן לפני דין תורה בין שני יהודים אלו. זה טוען כך וכך וזה טוען כנגדו... 
שמעתי את שני הצדדים ופסקתי באופן ברור ונחרץ שהיהודי השני חייב. דא 

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

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 
 אתה! תאמר לו את דין התורה שהוא חייב! אתה אינך נוגע בדבר"...

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

 תמידעולת 

 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 אמרי - 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 והמלכה אמרה: "לדעתי כבש יותר טוב".יאי  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  –יושבים מלך ומלכה, ודנים מה יותר טוב 
 המרא דאתרא שפוסק מה יותר טוב ?!

 למה ? כהן גדול !

 קרבנות כל יום !הוא מקריב  -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 אחוי איהו אתא - אומרת הגמרא
אם אתה חושב שהגדי יותר  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 ?!

 מה קרה איתו ?

 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. 
הלך יששכר כפר ברקאי למוריד הידיים של המלך :  – לשמאליה ופסקיה שוחד יהב

ון... קח מעטפה... זה בשבילך ... תוריד לי את היד "תעשה טובה, לא את יד ימין, יש לי עליה שע

 .... הוריד לו את יד שמאל השמאלית ..."

יום אחד הולך המלך ברחוב, ורואה אותו עם פרוטזה ביד  לימיניה ופסקיה מלכא שמע
שמאל, ויד ימין מתפקדת... אמר לו : ֹבא רגע לכאן... אני אמרתי שיורידו לך את יד ימין , איך היא 

 ה ?!נשאר

 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

 . חיכה עם העונש שלנו לעתיד לבואהזה, ולא 

 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 
שהוא יצא מרחם אמו, אתה יכל להטיל בו מום ... אחרי שהוא יצא החוצה, 

 אסור לך להטיל בו מום.

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

 ...] למה ?לעשות לו מום באוזן. אם יוצא ׂשה החוצה, אתה יכל לעשות לו מום בפה 
 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  ... לשמוע והדר עושי ברישא דברו בקול לשמוע דברו עושי כח גבורי

 '.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 דקדמיתו 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 !

ם הייתם צריכים להקדי קבליתו 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

 ? רבותי, מה  עשו עם ישראל

 ... 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 

 'נשמע ונעשה' ... נקראים בשם גדי !    אומות העולם, שאמרו 

 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 
 אתה אומר, ואז נחליט אם אנחנו מקבלים את זה או לא ... 

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 -הם דנים האם נכון מה שאמרו אומות העולם : "קודם כל נשמע, ואחר
 נעשה" או שנכון מה שאמרו ישראל : "נעשה ונשמע". 

 טוב ? גדי... למה גדי יותר  –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 ?



 

 ו 

 לא את הקצב של הילטון... את מי שואלים ?

 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 , הכבש השני תעשה בין הערבייםהאחד תעשה בבוקר ואת 

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

 איך הוא יזכור כל בוקר ?!

את הכבש האחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני מצוה הקב"ה כל בוקר מקריב 
 אז מה אני אזכור ?!, ותעשה בין הערביים

 ם"אלה דבריו הנפלאים, של המהרשאני אזכור שעם ישראל הקדימו, נעשה לנשמע! 

 .מברעזן
 : עפ"י זה, נוכל רבותי להבין דבר נפלא

יוצא, שמה שמזכיר לקב"ה כל יום את מעמד הר סיני, שישראל היו האומה 
אחד את הכבש ההיחידה 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 ?עולת תמיד העשויה בהר סינימה 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:

כתב הש"ך על התורה [רבינו מרדכי מתלמידי תלמידי האריז"ל] שראה משה 
רעיא מהימנא, שפעם אחת עלה לשמים ואיחר לרדת בכמה שעות לפי 

הרי שבני ישראל אין יכולים רגע אחד  לו בחטא העגל,נכש חשבונם, תיכף
לחיות בלי מנהיג. כמו שאמרו שכשאין מנהיג, השטן מנהיג ח"ו .לזאת אי 
אפשר להשאירם כצאן אשר אין להם רועה. עתה שאמר לו הקב"ה' עלה אל 
הר העברים הזה ונאספת אל עמך', ועדיין לא צוה הקב"ה מי ינהיגם לאחריו. 

שמא יהיו כמה רגעים בלי מנהג, ותוצאותיו מיישורנו. לכן  דאג משה רבינו
ביקש מהשי"ת שעוד לפני שיסתלק המנהיג הראשון כבר יכהן המנהיג השני 
תחתיו בחייו, 'שבת של דיוזגי' היינו ששני המנהיגים רואים זה את זה, וסמך 

נהגו  משה את ידיו על יהושע, כדי שלא יהיה רווח בין מנהיג למנהיג. וכן
הילות גליציע להכתיר את הרב החדש כשהראשון עדיין בין החיים. וכן ק

כשהיה החת"ס על ערש דוי באו קהילת פרשבורג לפניו והראו לו כתב קבלת 
הרבנות של בנו הכתב סופר, ביום כ"ה תשרי בעלות השחר קרא החת"ס את 

ברא כתב מינוי בנו הכת"ס והיה לו לנחת, ונהרו פניו לראות שאין רווח בין ג
לגברא. 

נהגו כך, שאילו היו מכתירים רבי חדש לפני הלויה, חששו  אמנם בפולין לא
   ..שלא היה מנין בלויה של הרבי הקודם.

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

שקפיים?... בשנת תרי"ט הוכתר החידושי הרי"ם לאדמו"ר מגור, והוא זוג מ
 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  

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

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

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

נימא', ובגמ' ר"ה אמרו 'שמא תאמר שתא לבי תרי לא חזיא' שאי  אפי' כמלוא
אפשר שנה אחת לשני מלכים. אך משה רבינו פעל אצל הקב"ה שכן תיגע 

בישורון מלך, גם יהושע מלכות בחברתה, כי כמו שמשה רבינו היה מלך, ויהי 
היה מלך שנאמר 'כל איש אשר ימרה את פיך יומת' כדין מורד במלכות. כך 

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

ששמע משה שא"ל המקום תן נחלת צלפחד לבנותיו (במ"ר) אמר הגיע שעה 
שיירשו בני את גדולתי. א"ל הקב"ה לא כך עלתה במחשבה  שאתבע צרכי

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 

אמר הקב"ה למשה,  –ובמדרש הוסיף 'נוצר תאנה יאכל פריה את ישראל? 
בניך 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 

תירץ ע"פ הפשט שביקש משה שיהיו שני הנהגות בבני ישראל, הראשון.    ו
שהוא כלל שני הנהגות, מצד אחד הביא את התורה, מאידך יצא ללחום בראש 
מערכות ישראל, ובמהלך הדורות אינו כך, כדאי' במדרש 'אמר הקב"ה כל מה 
שבראתי בעולם לא בראתי אלא זוגות, שמים וארץ זוגות, חמה ולבנה זוגות, 

 חוה זוגות, עוה"ז ועוה"ב זוגות, שמעיה ואבטליון, שמאי והלל, רבי ורביאדם ו
 נתן. הכל זוגות, אחד אוחז ספר ואחד אוחז סייף.   

במלחמת עמלק כתוב שאמר משה ליהושע 'בחר לנו עמלק וצא הלחם  
בעמלק', היינו ששלח את יהושע ללחום אע"פ שידיו של משה הן עשו את 

יהושע לקרב. כלשון חז"ל' ועכשיו שחטאו היו המלחמה, אבל בפועל יצא 
צריכים כלי זיין' הרי שצריך סייפא. לכן ביקש משה שההנהגה אחריו תהיה 

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

ציאם במלחמה ואשר יו –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.  
והשיב הקב"ה למשה שתלמידו יהושע כמותו, כמו שמשה היה מחובר  

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, 

ד המלך לבדו. אחיה השלוני קיבל מדוד, ואחריו הנביאים, ירמיה פרט דו
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  

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

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

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

מתא לחכימין, קח את יהושע יותר טובה מבניו. אמר לו הקב"ה אני יהיב חכ
 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 
ם שכשנפטרין מן העולם מניחין צרכן ועוסקין בצרכי 'להודיע שבחן של צדיקי

'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  אר האמרי יוסף כי כל צדיק וצדיק בורר דרך לעבודובי 

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] 

צדיק שלכן מזכירים בכל יום 'אלקי אברהם אלקי יצחק ואלקי יעקב' שכל 
וצדיק עבד את השי"ת באופן שלו. והשי"ת ברוב חסדיו מראה לכל צדיק 
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  בסקער שהדרך שלו היא הדרך האמיתית בעבודת השם. וכברויט
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 

 י יודע שכשם שהראה לי כך, הראה לו כך.  לבבות ח"ו .כ
'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 

ן שאם בניו ישבו על כסאו, ידעו הם היטב איך להמשיך שאתבע צרכי' כי הבי
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  

ך האמיתית, ומי כמו בנו יודע איך להמשיך בדרך אביו. שהדרך שלו היא הדר
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, 

מר לכת"ס שילך בדרכו. כך מנהיג הקב"ה את צדיקיו. הגם ששניהם והחת"ס א
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



 

 ז 

אע"פ שמצאנו בשלשלת הנהגת ישראל שלא תמיד הבנים הלכו כדרך 
כלליות תמונת ההנהגה העוברת מאב לבן. כמו בשושלת הנהגת האב, מ"מ יש 

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  
נהיג ישראל, תמונה כללית המחברת. וכן הוא הדין בשו"ע שכשמסתלק מ

אע"פ שאין בנו ממלא מקומו בשלימות ויש גדולים ממנו מחכמה, דין הוא 
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
וכח לגמרי שיש 'צרכי'. נא' ש צרכי' אין זה רצון עצמי, צדיק זה שאומר 'מחני

אלא צורך התורה היא, צורך ישראל הוא, להמשיך הנהגת ישראל כדרך 
 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 

משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע ויהושע לזקנים', מדוע אין כתוב '
'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 

מסרה מצד המקבל. רק בין משה ליהושע היה חידוש זה שלא היה שינוי כלל, '
ליהושע' המוסר קיים והמקבל בטל בתכלית, וכמ"ש רש"י' כי ידעתי אחרי 
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  

זה נתן לו, שלא יהיה שום שינוי בהנהגתו כלל.  השי"ת ,אדרבה גם זה וגם
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.  שה רבינו בעצמו, שיתגלה במהרה בימנו החיים הק' שהוא יהיה מ

 (הגרמ"י רייזמן שליט"א)
למה התורה חוזרת  –) , ב(סנהדרין פ"ב  י מביא את שאלת הגמרארש"

הרי זה נאמר בסוף פרשת בלק, שהלך  ?ומייחסת את פינחס לאהרון הכהן
 פינחס ועשה את המעשה, ולקח רומח והרג את  זמרי בן סלוא וכזבי בת צור

, אז  דויב חמר חקיו הדעה ךותמ םקיו ןהכה ןרהא ןב רזעלא ןב סחינפ אריו  -
כולם יודעים שלאביו קוראים אלעזר, ולסבא שלו קוראים אהרון הכהן, אז 

 ?למה התורה צריכה לחזור על זה עוד פעם

 םטפש, הז יטופ ןב םיתארה" תואו יםזבמ יםטבשה יוהש יפל   -עונה הגמרא 
 אב ךיכפל", לארשימ טבש יאשנ גרהו, יםבכוכ תדבועל יםלגע) רותי( ומא יבא
 ןרהא רחא סוחיו בתוכה

כדי לייחס אותו, שהמעשה הזה לא בא מצד יתרו, אלא מצד אהרון הכהן, 
 לכן התורה חוזרת ומייחסת אותו לאהרון הכהן .

? נשתק כל ?ועכשיו אחרי שייחסו אותו , אז מה גמרנו –ם רבים הם השואלי
, הז יטופ ןב םיתארה? גם בפרשה הקודמת ייחסו אותו, ועדין אמרו  ?הענין

. אז עכשיו ייחסו אותו אחר  יםבכוכ תדבועל יםלגע) רותי( ומא יבא םטפש
סבא שלו, לא המשיך לפטם עגלים  ?אהרון , אז לא אומרים בן פוטי זה

  ?לעבודה זרה

 ?אז מה קרה שייחסו אותו

 ואומר שבעצם, זה בא להראות את המעלה של פינחס .  הכלי יקרבא כאן 
פינחס אם היה רוצה, יכל תמיד לעצור את עצמו מללכת ולעשות את 

מצד אחד , יש לו את אבי אמו שפיטם עגלים   -המעשה, בגלל שתי דברים 
דה זרה , ומצד שני, יכלו לבוא ולגעור בו, על זה שהוא עשה את לעבו

 המעשה , כי הוא נכד של אהרון . 

זאת אומרת, משתי הצדדים הוא יכל לשבת בצד, ולומר לא מתאים לי 
 לעשות את המעשה הזה.

אז הוא הלך ועשה את המעשה בכל זאת, אומר הכלי יקר, והוא לא התייחס 
 למה שהשבטים ביזו אותו .

לכן בא הכלי יקר ואומר לנו, שהוא יכל לעצור את עצמו מהפחד של ליצני 
הדור,  והוא לא פחד . הלך בקול רעש גדול, ללא פחד וללא מורא, למרות 

 . כך כותב הכלי יקר במקוםשהוא ידע, שליצני הדור יתקפו אותו. 

 

פת , לגאון ר' ראובן כץ , בתוסדודאי ראובןישנו ביאור נפלא, שמופיע בספר 
 , ושתיהם ביחד, יוצרים לנו איזה שהוא מבט נוסף :הכתב סופרדברי 

בכל מעשה שאדם עושה, בכל דור ודור, גם  –כותב הספר דודאי ראובן 
ישנם שדורשים לגנאי וישנם שדורשים לשבח, בדורנו זה, גם מגדולי ישראל, 

 אין דבר שכולם מסכימים עליו. 
לא יכל להיות  –אנשים ואמרו לו כשפנחס עשה את המעשה הזה , באו אליו 

 שהמעשה הזה נובע מאהרון הכהן. 

 ?למה לא יכל להיות

 בהאו, ןרהא לש יוידמלתמ יוה, רמאו ללה -כי עליו אומרת המשנה באבות 
  הרותל ןברקמו תוירבה תא בהאו, םלוש ףדרוו םלוש

 הדעה ךותמ םקיו ןהכה ןרהא ןב רזעלא ןב סחינפ -הפרשה הקודמת כותבת 
 דויב חמר חקיו

לא ייתכן שמצד אהרון הכהן, הוא עשה את המעשה  –באו אנשים ואמרו 
 ףדרוו םלוש בהאוהזה, כי אהרון הכהן הוא בדיוק להיפך . אהרון הכהן היה 

בא מצד אהרון הכהן, את המעשה הזה, הוא לא היה  , אז אם הוא םלוש
עושה. הוא היה יושב בצד ולא עושה כלום. מוכרח שאת המעשה זה, הוא 

 עשה מצד יתרו, ולא מצד אהרון הכהן. 

 מבאר הספר דודאי ראובן, את הדברים באופן נפלא ביותר :

 בהאובאה התורה ולימדה אותנו, שמה שכתוב במשנה, שאהרון הכהן היה 
, כשאהרון הכהן הכתב סופרוטם, אומר , לא הדברים כפשםלוש ףדרוו םלוש

היה רואה כינוס של הרשעים, שעליהם כתוב רע להם ורע לעולם, הוא היה 
    ?רודף את השלום, מה הכוונה

הוא היה מפרק את השלום בניהם . כשהוא היה רואה שאנשים, מתאחדים 
 ת השלום הזה.לדבר רע, אז הוא היה מפרק א

 הדעה ךותמ םקיו ןהכה ןרהא ןב רזעלא ןב סחינפכתוב  בפרשת שבוע שעבר 
 .  דויב חמר חקיו

?  איזה יכל להיות, נכד של אהרון הכהן , לוקח ?חמר חקיו -אמרו אנשים 
 ???מח ומפרק שלום בעם ישראלר

 ןב רזעלא ןב סחינפכן כן , תדע לך  –השבוע ואומרת  באה התורה, בפרשת
אהרון הכהן בכבודו ובעצמו . כשאהרון הכהן זו המידה של  –ן הכה ןרהא

מח מתי שצריך, והורג את מי שצריך, כדי שלא יהיה שלום, בין עושי לוקח ר
 רשעה. 

בעם ישראל, שהוא סלוא , גורם כזה פירוד -אם רואים מצב כזה, שזמרי בן
מכניס את המדיינית בתוך כרם ישראל, זו היתה מידתו של אהרון הכהן, 

 להיות רודף שלום. 

אם זו מידתו של אהרון הכהן, זו הסיבה, שבא הכתוב וייחס אותו פעם 
לרדוף שלום, ולפגוע בשלום של כלל  –נוספת , כיון שאנשים הביעו פליאה 

 !?!?ישראל

, לומר  ןהכה ןרהא ןב רזעלא ןב סחינפ א הכתוב וייחסוב כן !  –התשובה היא 
 רבותי, זוהי אכן מידתו של אהרון הכהן.  –

אלה הדברים, שרבותינו עומדים כאן, בתחילת הפרשה, מדוע ייחסו את 
 פינחס אחר אהרון הכהן .

אנחנו רוצים לעמוד על שאלה, שמתבקשת כאן מדברי חז"ל, ולפתוח נושא 
בכל חומש, . זאת הברכה ועד ל בראשיתשמקיף את כל התורה כולה, מ

, ואנחנו תמצאו כמה וכמה נושאים , שרבותינו במדרשי חז"ל עוסקים בזה
 רוצים ללקט כמה דברים סביב הענין הזה.

שקוראים את דברי חז"ל הקדושים הללו, מיד אתה שואל את עצמך שאלה  
המעשה,  ?של אהרון, או נכד של יתרומה זה משנה לך, אם פינחס הוא נכד  -

 ?הוא מעשה טוב , או מעשה רע

אם המעשה , הוא מעשה טוב , אז מה אכפת לך , שהוא  –תבדוק את עצמך 
 ?בן פוטי , זה שפיטם אבי אמו עגלים לעבודה זרה

 ?אם המעשה רע, אז מה זה משנה לך, שהוא נכד של אהרון הכהן

!  ?ב , אז מה זה משנה מי עשה אותותחליט לגבי המעשה. אם המעשה טו
 ! ?ואם המעשה רע, אז גם, מה זה משנה לך מי  עשה אותו

 תמיד תבדוק, אם המעשה שנעשה הוא טוב, או שזה מעשה שלילי.

למדנו מכאן יסוד, והיסוד הזה הוא יסוד, שאנחנו תכב נראה, נמצא בפרשת 
ת שבוע הבא, השבוע פעם נוספת , נמצא בפרשת שבוע שעבר, נמצא בפרש

 ונראה שזה הולך בכל הפרשיות של התורה, אחת לאחת. 

שבכל מעשה גדול שאדם עושה, תחפש מאיפה רבותינו מלמדים אותנו, 
 . זה מה שמלמדים אותנו חז"ל. המעשה הזה נובע מבית הוריו

כרואים מעשה שעושה, פינחס בן אלעזר, שהורג את זמרי בן סלוא, ואת 
מעשה כזה חייב להיות מגיע מבית אבותיו .  –חז"ל כזבי בת צור , אומרים 

 אדם לבד, לא יעשה מעשה כזה. המעשה הזה יונק מאיזה שהוא מקום. 

 אם הוא יונק מאיזה שהוא מקום, מיד מחפשים חז"ל, מאיפה הוא יונק. 

אז אנשים אמרו, שהיניקה הזאת, ללכת ולהרוג את זמרי בן סלוא וכזבי בת 
ה. הוא היה קנאי לפטם עבודה זרה, אז הוא ינק את צור, מגיעה לבן פוטי ז

 הקנאות הזאת. 

לא ולא, בשום פנים ואופן לא. המעשה הזה, לא יונק   -בא הקב"ה ומגלה לנו 
 מבן פוטי, המעשה הזה יונק מאהרון הכהן .

יוצא, שאם התורה באה לגלות לך, שהמעשה של פינחס יונק מאהרון הכהן , 
ול שאדם עושה, אתה צריך לחפש את זאת אומרת, שבכל מעשה גד

השורש, מאיפה זה נובע.

 )ברוך שאמר(



 

ח 

  )כה, יא( "פנחס בן אלעזר וכו' בקנאו את קנאתי"

 )זהר ח"ב קצ, א. פרקי דרבי אליעזר מז. בבא מציעא קיד ע"ב(רבותינו אמרו 
  –שפנחס הוא אליהו. ומדוע 

ההסבר השגור הוא, ששניהם היו קנאים. בפנחס נאמר: "פנחס בן אלעזר בן 
בתוכם" אהרן הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי 

מלכים א יט, (ובאליהו נאמר: "קנא קנאתי לה' אלקי צבקות"  )במדבר כה, יא(
 .)י

 אבל יש הסבר נוסף, צד שוה ביניהם. 

לפני פטירתו אמר ינאי המלך לאשתו: אל תתיראי מן הפרושים, הם החכמים, 
ולא מן הצדוקים. אלא מן הצבועים, שמעשיהם כמעשה זמרי ומבקשים שכר 

רש הרב מבריסק זצ"ל שבטוחים הם שמצילים י. ופ)ע"בסוטה כב (כפנחס 
במעשיהם ומגיעם השכר! והדוגמה, זמרי. העם יצא וזנה עם בנות מואב, 
"ותקראנה לעם לזבחי אלהיהן, ויאכל הם וישתחוו לאלהיהן. ויצמד ישראל 

. אמר זמרי: אם יוצאים אל )ג-במדבר כה, ב(לבעל פעור, ויחר אף ה' בישראל" 
וטאים גם בזנות וגם בעבודה זרה. נביא את בנות מואב אל בנות מואב, ח

המחנה, וכך נחטא בזנות לבדה. זה הרע במיעוטו. פשרה הכרחית. קם פנחס 
 וקנא: מי שמך לפשר פשרות. התורה שלך היא, אתה הבעלים על המצוות?!

 כך פנחס, וכך אליהו. 

צורת, אחאב העביד לעבודה זרה, ואליהו קנא לשם ה'. גזר שלוש שנות ב
ולבסוף כנס את כל העם במורדות הכרמל. לפני מבחן האש שירדה מן השמים 
נשא דבריו: "עד מתי אתם פסחים על שתי הסעיפים. אם ה' הוא האלוקים, 

 .)מלכים יח, כא(לכו אחריו. ואם הבעל, לכו אחריו!" 

 רק אל תחיו חיי פשרה! 

  –וזה מתחיל עוד הרבה קודם 

צצו בקרבה. כשהיתה עוברת על פתח בית רבקה אמנו סבלה. הבנים התרו
מדרש היה יעקב פרכס לצאת, על פתח בית עבודה זרה פרכס עשו. אמרה: 
"אם כן, למה זה אנוכי". הלכה לבית מדרשו של שם. מה ביקשה, ברכה. 
שהיסורים יפסקו. ומה היתה תשובתה: "שני גוים בבטנך" הם מתגוששים 

 והצער ימשך, ומה הועילה בפנייתה? 

ילה, ונרגעה! שבתחילה נבהלה ונבעתה: מה זה, איזו אישיות זו, הוע
שמפרכסת לצאת לבית כנסת מחד, ולבית עבודה זרה במקביל. איזה יצור 
כלאים יולד כאן. מששמעה שאלו שנים, זה לכאן וזה לשם, נרגעה. ובלבד 

 שלא יהיה פשרן! 

חלטית, ולא זו ההוראה, וזו ההדרכה. שהקו יהיה ברור וחד, אבחנה גדורה וה
 עמעום וטשטוש, רפיסות וגמגום, ערפול וערבוב! 

  –ונוסיף 

אמרו, שקבעו ההבדלה בתפילה בברכת  )ברכות פ"ה ה"ב(בתלמוד הירושלמי 
"אתה חונן לאדם דעת", כי "אם אין דעת, הבדלה מנין". וקשה, מילא הבדלה 

אור  בין קודש לחול, צריכה דעת. בין ישראל לעמים, מחייבת דעת. אבל בין
 לחושך, איזו דעת נצרכת. כל חרק מבדיל בין אור לחושך!

 נו, אמרו אתם, מה התשובה, מה הפשט?

  –התשובה, שיש כאן טעות יסודית בהבנת ההבדלות 

הדעת אינה נצרכת כדי להבין מה אור ומה חושך, מה קודש ומה חול, מי 
 ישראל ומי העמים. לא לכך 

בצע את ההפרדה בפועל. שלא הכונה היא שיש צורך בדעת כדי ל -הכונה 
לערב בין קודש לחול, שלא לערב בין האור לחושך, לשמור על הגבולות שבין 
ישראל לעמים! שלא כאותם שביקשו לערב את התחומים ולטשטש את 

 ההבדלים, להרכיב כלאים ולהנהיג בכלאים! 

  –עליהם נשא הגאון רבי חיים מבריסק זצ"ל את משלו 

וב. איש תם וישר, ירא אלקים וסר מרע, שלא היתה מעשה ביהודי חם, יהודי ט
אחת. מה יעשה,  -לו אלא סכין אחת. מזלגות הרבה, כפות וכפיות, וסכין 

ונצרך הוא לסכין הן לבשר והן למוצרי חלב. לפרוס אומצה בסעודה בשרית 
ולמרוח חמאה בחלבית. החליט להקצות צד זה של הסכין לבשר, וצד זה 

קומו בשלום, עד שלא הבין מדוע לא יאמצו הכל את לחלב. כך בא הכל על מ
 הרעיון ,מדוע יש צורך בסכינים נפרדים!

 ולא הבין, שאם חצי בשר וחצי חלב, הרי זו טריפה גמורה... 

כך, החושבים לערב בין קודש לחול, בין אור לחושך ובין ישראל לעמים. ולא 
וכך אחוזים חול, לערב ממש, אלא לחנך לשני צדדים, כך וכך אחוזים קדש וכך 

 ויוצרים מאה אחוזי טריפה... 

וסיפר לי מרן החזון איש זצ"ל שהגיע משלחת מפרנקפורט שבגרמניה אל רבן 
של ישראל, הגאון רבי חיים עוזר זצ"ל, שימליץ להם על רב לעדתם, אבל 
הוסיפו שעל הרב להשתלם גם בלימודים כלליים ולשאת תואר דוקטור 

 בצמוד לתואר הרבנות. 

 להם רבי חיים עוזר: "כשהדוקטור עומד ליד הרב, סימן שהרב חולה"... אמר 

  –ואספר 

בעת מלחמת העולם הראשונה היתה בירושלים עת צרה נוראה. הישוב הישן 
התקיים על כספי תרומות אחינו שבגולה, ועקב המלחמה נותקו הקשרים 

ב"ד ופסקו הכספים, היוקר האמיר וכשליש מיהודי העיר מתו ברעב! בחצר ח
מתו כל התושבים ברעב, עד אחד! בנוסף, פקדה את הארץ מכת בצורת ומיד 

 לאחריה בא ארבה ואכל את יתר הפלטה, צרה השתרגה על רעותה! 

ובאותם ימים, כזבוב הבא להטיל רמותיו בפצע המדמם, הגיע ראש 
ההסתדרות הציונית בבריטניה, איני חפץ לנקוב בשמו בשיחה תורנית, והציע 

ת התורה והחינוך בעיר הקודש יכנסו תחת חסות התנועה שכל מוסדו
הלאומית, שתדאג לכל מחסורם ותזרים כספים ככל שידרש! כל מה שביקש, 

 נוכחות נציג מטעמו בהנהלת המוסדות, זה הכל. 

ההצעה היתה קרן אור בחשכה נוראה, הצלה ממוות לחיים, מחדלות לפריחה. 
יוסף חיים זוננפלד זצ"ל, רבה של נקבעה אסיפה מכרעת בביתו של הגאון רבי 

 ירושלים. 

יושב ראש ההסתדרות הציונית אמר את דברו, דבש ונופת צופים. לבו נכמר 
למחסור הנורא ולזלעפות הרעב, מבקש הוא להושיע ולהציל. ואינו מבקש 

 דבר, רק נכוחות נציג מטעמו בהנהלה. 

דיו ורכן נכחו קם רבי יוסף חיים מלא קומתו הנשאה, נשען על השלחן בשתי י
עזרא ד, (לעבר האורח. ציטט מן הנביא: "לא לכם ולנו לבנות בית לאלוקינו" 

"אלוקי השמים הוא יצליח לנו, ואנחנו עבדיו נקום ובנינו, ולכם אין חלק  - )ג
 !  )נחמיה ב, כ(וצדקה וזכרון בירושלים" 

  –אם נכמר לבם והמו רחמיכם אדרבה, תרמו כספים להחיות נפשות 

 יכלי התורה אין לכם חלק, ולא ניתן לכם דריסת רגל!" אבל בה

חשכו עיני מנהלי המוסודת, הבינו שלא יראו פרוטה, והמצב אכן היה ללא 
נשוא. רטנו, מדוע הנחרצות. למה טרק את הדלת, לא הותיר סדק להדברות, 

  –אולי אפשר להציע לגשר, לפשר 

, "שנים יודעים דוקא יושב ראש ההסתדרות הציונית הפתיע: "שמעו" אמר
 פה בבהירות מה הם רוצים. אני, והוא. האחרים, שלא יתערבו"... 

וכבר הזכרתי דברי הגאון הצדיק רבי יחזקאל לוינשטיין זצ"ל בבאור דברי 
]"והשתיה כדת אין אונס, כי כן יסד המלך על כל רב  )מגילה יב ע"א(הגמרא 

צון מרדכי והמן. , לעשות כר)אסתר א, ח(ביתו' לעשות כרצון איש ואיש" 
אסתר (. המן "איש צר ואויב" )אסתר א, ח(מרדכי, דכתיב: "איש יהודי היה" 

. ותמוה, שהרי המשתה נערך "לכל העם הנמצאים בשושן הבירה למגדול )ז, ו
, לאלפים ולרבבות, ואיך יאמרו ש"איש איש" אלו )אסתר א, ה(ועד קטן" 

 מרדכי והמן? 

שדרכם נהירה והם חותרים בנחישות  אלא שבכל שושן היו שני "אנשים",
 להשגת מטרתם. 

 מרדכי לצד הטוב, והמן לסטרא האחרת. כל השאר, ניסו לתווך ולפשר...

 יעקב לצד הטוב, ועשו לסטרא האחרת.

 פנחס לצד הטוב, וזמרי לסטרא האחרת. 

 אליהו לצד הטוב, ואחאב לסטרא האחרת! 

 )והגדת(

 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 בשבילדוקא
 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
  :ודוק שכרו שיטול בדין

 (מדרש יונתן)
 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 שכר 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"ולפ 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



 

  

 

 ֲעבֹוַדת ָהֲאֵבלּות
ם ָּבֶה ם ַהְּמָצִרין ֵּביי ְיֵמ ל ֶׁש  םְּבִפְתָח  ָאנּום עֹוְמִדי
ת ַהָּגלּול ְוַע  ַהִּמְקָּדׁשת ֵּבין ֻחְרּבַ ל ַע ל ִיְׂשָרֵא י ְּבנֵ ם ִמְתַאְּבִלי

 ה.ָׁשנָ  1950ֵמַעל ר ְּכבָ  ָעֵלינּות ַהִּנְמֶׁשכֶ ה ַהָּקָׁש 
ב רֹוי ִּפ ל ַע ם קֹוְרִאי״ל זַ  ֲחָכֵמינּו ָלנּו ֶׁשָּקְבעּור ַהֵּסֶד י ְלִפ 

׳ תֱאֶמ ת ְׂשַפ ׳ר ְּבֵסֶפ ב ְוָכַת ם. ַהְּמָצִרין ֵּביי ִּביֵמ ס ִּפיְנָח ת ָּפָרַׁש 
ְוֶזה ָּבא ְלעֹוֵרר ם, ַהּמּוָסִפית ָּפָרַׁש ת ֶא ם קֹוְרִאי בֹוי ּכִ ם, ַהַּטַע 

ם ָׁש ב ְוַנְקִרי ְלִמְקָדֵׁשינּוב ָלׁשּוֶׁשְּנַצֶּפה  נּוִהְׁשּתֹוְקקּוֵת 
ל ַע ם קֹוְרִאיה ֶׁשְּבָפָרָׁש ם ַּבְּסָפִריב ָּכתּוד עֹות. ָקְרָּבנֹו
ץ ְּבֶאֶר ן ִלְׁשּכֹוב ָלׁשּו נּוֵת ִצִּפּיָ ר ְלעֹוֵר י ְּכֵד ץ, ָהָאֶר ת ֲחלּוַק 
ן ְּבֵאי, ִּדְגלֹול ַע  ְוִאיׁש ַמֲחֵנהּול ַע  ִאיׁש ֲאבֹוֵתינּות ֶחְמַּד 

 ע.ָר ע ּוֶפגַ ת ַמְׁשִחי
ת ֲאֵבלּול ֶׁש  ַמהּוָתּהל ַע  ְלַלְּמֵדנּוא ּבָ ה זֶ ל ָּגדֹוד ְוִלּמּו

א ִהיא ֶאּלָ ר, ֶׁשָעבַ ה ַמ ל ַע ה ּוְבִכּיָ ה ֲאָנָח ן ָּכאן ֵאית, ְיהּוִדי
ק ָמתֹוד ָעִתי ָלנּוה ְמַצֶּפ י ּכִ ה ֶוֱאמּונָ ה ִּתְקוָ  ֶׁשֻּכָּלּהת ֲאֵבלּו

 . ִמְּדַבׁש
ן ְּבֻׁשְלָח ב ֶׁשָּכתּוה ַמ ת ֶא ם ְמַבֲאִרי ְוָכל ְלכָ י ָראּו: ׳ֱערּו

 ַמהּו׳, ַהִּמְקָּדׁשת ֵּבין ֻחְרּבַ ל ַע ג ְודֹוֵא ר ֵמַצ א ֶׁשְּיֵה ם ָׁשַמיִ א ְיֵר 
ב ְוׁשּוד ְוָאבַ ה ֶׁשָהיָ ה ַמ ל ַע ר ַצַע  ֵיׁשי ּכִ ? ׳גְודֹוֵא ר ֵמצַ ׳ן ַהָּלׁשֹו

 ץ חּות, ְותֹוֶעלֶ ת ַּתְכִלי ָלּהן ֵאיה ָּכזֶ ת ַוֲאֵבלּור ַצַע ה. ִיְהיֶ א
 ן.ְוִחָּדלֹו ֵיאּוׁשל ֶׁש ת ִלְתהֹומֹום ָהָאָד ת ֶא ל ִמְּלַהִּפי
ד ָעִתי לֹוה ֶׁשְּמַחּכֶ  ֶׁשּיֹוֵדַע ד, ֶהָעִתיל ַע א ִהיה ְּדָאגָ ל ֲאבָ 
 ַצֲערֹוה ְוזֶ א, ָיבֹור ְּכֹבה זֶ י ָמַת ר ּוִמְצַטֵע ג ְודֹוֵא ב, טֹו ֶׁשֻּכּלֹו

ה זֶ י ָמַת  ּוְלַבֵּקׁשל ִמְּלִהְתַּפּלֵ ק ַמְפִסי ֶׁשֵאינֹום, ָׁשַמיִ א ָיֵר ל ֶׁש 
ן ִצּיֹו׳ ב הְּבׁשּו ֵעיֵננּוה ֶּתֱחֶזינָ ר ְּכָב י ָמַת ה?! ִיְהיֶ ר ְּכָב

?! ָלנּו ֶׁשָחזּום ַהְּנִביִאית ַהְבָטחֹו ִיְתַּגְׁשמּוי ָמַת ם?! ְּבַרֲחִמי
ת ֶא ה ֶנֱחזֶ  ֵעיֵננּול ּוְלמּו, ַמְלֵּכנּות ֶא ת ִלְראֹור ְּכבַ  ָאנּום רֹוִצי

 .ֵעיֵננּון ְּבִכְליֹום ְמַצִּפית ֶׁשּדֹורֹוה ַמ 
ַצִּדיק ׳ֶׁש ה ְוִנְזּכֶ ן ַנֲאִמיה ִּתְקוָ  ּוִמּתֹו ָיבֹוא ָל ִהֵּנה ַמְלֵּכ

 .ַמָּמׁשב ְּבָקרֹו׳, ְונֹוָׁשע הּוא

 אליהו הנביא
בתרגום יונתן: ו .ֵתן לֹו ֶאת ְּבִריִתי ָׁשלֹוםִֹהְנִני נ

אני כורת עמו ברית שלום ואעשה אותו מלאך קיים 
כוונתו שיחיה לעולם, לבשר הגאולה בסוף הימים. 

 ברורה שהוא אליהו הנביא.

 שבט הוא?מאיזה 
בדברי חז"ל מצאנו כמה דברים בענין אליהו, 
שנראים כסותרים זה את זה. הנה כאן בתרגום יונתן 
ובעוד מקומות כתוב שאליהו הוא פנחס. ואילו 

התוכחו אם  החכמיםמסופר ש (בר"ר עא, ט) במדרש
הוא משבט גד או מבנימין, ובא אליהו ואמר שהוא 

 מבניה של רחל. 
כתוב שהוא אמר  )סוף נצבים(ילקו"ש  במקום אחר

 שהוא מבניה של לאה.

 הכל אמת!
ומגלה לנו שהכל  )(שער הגלגולים לז בא האריז"ל

אמת. בלידתו היתה לו נשמה הכלולה משורש 
נשמת יוסף ומשורש נשמת יתרו. כשהרג את זמרי 

(ששתיהם היו נשמה נתעברה בו נשמת נדב ואביהוא 
 ובכח נשמתם נעשה כהן.. אחת בשתי גופים)

כדי לקשר נפשם בנפש פנחס, הוצרך להתעבר בו 
לקשר נשמה משבט גד ששמו 'אליהו התשבי'. וכדי 

נפשות אלו נתעברה בו עוד נשמה משבט בנימין  3בו 
 .)1'אליהו'הנקראת גם 

פנחס היה כהן גדול לאחר אלעזר, לאחר שלא 
, נדחה מכהונתו )2רצה להתיר נדרו של יפתח הגלעדי

ופרחה ממנו נשמת נדב ואביהוא, ולא נזכר יותר עד 
 שהופיע בימי אחאב בשם 'אליהו התשבי'.

כשעלה בסערה השמימה עלתה נשמת 'אליהו 
התשבי' משבט גד ונצררה בצרור החיים, ונשארה בו 
הנשמה משבט בנימין שבה הוא עולה ויורד תמיד, 

 .ויבשר את הגאולה במהרה בימינו אמןובה יבוא 
 

ביחוס שבט  )זא ח, כברי הימים (הנזכר בדאליהו הוא  )1
וכמסופר מובא בהפטרת פרשת חקת ה )2 .בנימין

 . במדרש סוף בחקותי

 •     



 

 

אם בא אליך אפיקורס להתדיין . ָצרֹור ֶאת ַהִּמְדָיִנים
ולהתווכח אתך, אל תכנס לויכוח כדי שלא תגרר 

א את ההתדיינות, נָ ְׂש  -אחריו, אלא 
 ת פסים)נ(כתו עליך לברוח ממנו כמפני אויב.
 

הם עמלי התורה. וכתוב   ְּבֵני ִיָּׂשׂשָכר.
שעתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמות, 

  (אור החיים) .ש"י שכר -וזהו יששכר 
 
מחלוקת מזיקה לא רק  ֵהם ֵמי ְמִריַבת ָקֵדׁש ִמְדַּבר ִצין.

ם , שאינם יכוליהדור לנוטלים בה חלק אלא אף לצדיקי
אלו  –  ,לדבר בהתלהבות ושמחה

הדיבורים של  – התוצאות של מריבה, 
  מצטננים מהתלהבותם. –  הקדושים, גם הם

 (אהבת שלום) 

 
 את יהושע  -  ְוִצּוִיָתה אֹתֹו ְלֵעיֵניֶהם.

על כך שעיניהם של ישראל יהיו שמורות  שגיחשי
 חיים) (אמרי  מהסתכלות פסולה ואסורה.

 
 -אם ההקרבה שלנו זה  ְוִהְקַרְבֶּתם ִאֶּׁשה עֹוָלה ַלה'.

, ואז ימלא ה' כל היא אש והתלהבות, אז ב
   )(קדושת לוי .משאלותיך

  

 פי לומדי תורה ככלי שרת וישמור על קדושתו
ַחת ַהּפּוִני ּפַ ה  .ְלֻפָוה ִמׁשְ ק ָלּמָ אן ֵיׁש ְלַדְקּדֵ ִסיף הוֹ ּכָ

מוֹ נ' אֹות  ִוי'ָהָיה ָצִריְך לֹוַמר , ִלׁשְ ַחת ַהּפֻ ּפַ ְוֵיׁש '. ִמׁשְ
ז ַעל ַמֲעַלת  א ְלַרּמֵ ּבָ ת לֹוַמר ׁשֶ ַ ל ְקֻדׁשּ יֶהם ׁשֶ לֹוְמֵדי ּפִ

ין , ַהּתֹוָרה ר ּבֵ ֶהם מ"ח ֲאׁשֶ ַהּתֹוָרה ִנְקֵנית ּבָ ְנָיִנים ׁשֶ ַהּקִ
ָבִרים  ם ּדְ ת ְוָטֳהַרת ְמנּוִיים ּגַ ַ ֹמר ַעל ְקֻדׁשּ ִריְך ִלׁשְ ּצָ ׁשֶ

יו גֹון , ּפִ יָחה'ּכְ חֹוק'וּ  'ִמעּוט ׂשִ , ְוַכּדֹוֶמה' ִמעּוט ׂשְ
ְתבּו  ּכָ ָרֵאל ׁשֶ ַתב (ּוָמָצאִתי ַלֲחִסיֵדי ִיׂשְ ן ּכָ יְך ּכֵ ָהַאְלׁשִ

דֹוׁש)  י ַהּקָ יֶהם ּכִ ֵרת ּפִ ְכִלי ׁשָ ינֹו ּכִ ל לֹוְמֵדי ּתֹוָרה ּדִ ׁשֶ
ר יְ  ּקֶֹדשׁ ֲאׁשֶ ְרתּו ָבם ּבַ ת  ,ׁשָ ַ ְקֻדׁשּ ה ּכִ ָ י ֵאין ְקֻדׁשּ ּכִ
סּוק . ַהּתֹוָרה ּפָ ה"ְוֶזה ָהֶרֶמז ּבַ ה ֶהָעֵמל " ְלֻפּוָ הּוא ּפֶ ׁשֶ
ּתֹוָרה ַרְך,  ,ּבַ מֹו ִיְתּבָ ּבֹו ׁשֹוֵכן ׁשְ ַחת ַהּפּוִני"ׁשֶ ּפַ  "ִמׁשְ

ּבּור ָזר ל ּדִ יו ּכָ רּוׁש ָצִריְך ְלַפּנֹות ִמּפִ   .ּפֵ
 )חיים ן' עטר [יו"ד ט"ו תמוז]להרה"ק רבי  אור החיים הק'( 

ָרָצה יֹוֵתר ֵמְרצֹון ַהּבֹוֵרא ָרה ַעל ׁשֶ ּפָ  ּכַ

ָלָּמה ְּבָכל ַהָּקְרָּבנֹות "ל ָאְמרּו ֲחזַ 
ְלַחָּטאת ' ֶנֱאַמר ּוְבֹראׁש ֹחֶדׁש' ְלַחָּטאת'ֶנֱאַמר 

ָהִביאּו ָעַלי ַּכָּפָרה ַעל "ה ָאַמר ַהָּקּבָ ', ַלה'
. ְוַהְּדָבִרים ְצִריִכים ֵּבאּור. ֶׁשִּמַעְטִּתי ֶאת ַהָּיֵרחַ 

ְּכֵדי ַּכָּפָרה ְוִאּלּו ַּבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ִאיָתא ָהִביאּו ָעַלי 
ָבִרים ְצִריִכים ּוְבַוַּדאי ֶׁשַהְּד , ֶׁשִּיְתַמֵּתק ַמה ֶּׁשָעַלי

ְוֵיׁש לֹוַמר ְּדִהֵּנה ְיהּוִדי ָצִרי ְלַהֲאִמין . ֵּבאּור
ּבֹוֵרא ּוַמְנִהיג ְלָכל "ה ֶּבֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה ֶׁשַהָּקּבָ 

ְוהּוא ְלַבּדֹו , ּוַמְׁשִּגיַח ֲעֵליֶהם ִּבְפָרטּות, ַהְּברּוִאים
ן ָּכ ֵאינֹו ּוְכֶׁשְּיהּוִדי ַמֲאִמי. עֹוֶׂשה ְלָכל ַהַּמֲעִׂשים

ִמְׁשּתֹוֵקק ְלׁשּום ָּדָבר חּוץ ִמְּלַמְּלאֹות ְרצֹון 
סֹוֵמ ּובֹוֵטַח ָעָליו ֶׁשהּוא ִיֵּתן לֹו ָּכל , ַהּבֹוֵרא
ְוִאם , ּוַמה ֶׁשהּוא ָצִרי ְּבַוַּדאי ַיִּגיַע ֵאָליו, ְצָרָכיו

, ְלֶהֶבל ָוִריקַמה לֹו ְלַיֵּגַע ַעְצמֹו ה' ֵאין ָּבֶזה ְרצֹון 
א ַיִּגיַע ֵאָליו ְוִהֵּנה ַהָּיֵרַח . ַעל ָּדָבר ֶׁשִּמֵּמיָלא 

ֶאְפָׁשר ִלְׁשֵני  ִאי'ְוָאְמָרה ַהַחָּמה ְּכֶׁשִּקְטְרָגה ַעל 
ָרְצָתה ֶׁשִּיְהֶיה ', ְמָלִכים ֶׁשִּיְׁשַּתְּמׁשּו ְּבֶכֶתר ֶאָחד

ִנְתַמֵעט ָלֵכן ֶנֶעְנָׁשה וְ ה', אֹוָרּה יֹוֵתר ֵמְרצֹון 
, 'ָהִביאּו ָעַלי ַּכָּפָרה'"ה ָלֵכן ָאַמר ַהָּקּבָ . אֹוָרּה

ַעל ַמה ֶּׁשְרִציֶתם  'ָעַלי'ְּכלֹוַמר ָהִביאּו ַּכָּפָרה 
ֶׁשַעל ֶזה ִמַעְטִּתי ֶאת , ְלַמְעָלה ֵמְרצֹון ַהּבֹוֵרא

ְוַעל ֶזה ָאַמר ַהֹּזַהר ְּכֵדי ֶׁשִּיְתַמֵּתק ַמה . ַהָּיֵרחַ 
ֶׁשְּׂשִעיר ֹראׁש ֹחֶדׁש ְמַתֵּקן ּוַמְמִּתיק ַעל , ֶּׁשָעַלי

ָהְיָתה יֹוֵתר ֵמְרצֹון  ֵחְטא ֶזה ֶׁשִהְׁשּתֹוְקקּותוֹ 
 .ַהּבֹוֵרא

במדרש: בדין הוא  .ִּפְנָחס ֶּבן ֶאְלָעָזר ֶּבן ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן
הרי אין הקב"ה מקפח  ריך להביןשיטול שכרו. וצ

 כאןומה החידוש שאמר דוקא  ה,שכר כל ברי
ה ל פי מויש לפרש ע'. בדין הוא שיטול שכרו'

דשכר מצוה בהאי  םטעהשכתב הפרי מגדים 
ה' אינו מאמין באדם ויכול להיות ש ,עלמא ליכא

על הראשונות ואז לא מגיע לו ויתחרט שיתהה 
כתב בשם הזוהר  'אהבת יונתן'בספר והנה שכר. 

 הרע נס שוב אין יצרבדרך  הכל מי שמת וחיש
הביא בשם מדרש  'מתנות כהונה'וב .שולט בו



 

 

ונכנסה בו נשמת נדב חספנפרחה נשמתו שלש
"פנחס בן אלעזר" הפסוק ה מבואר בז. ואואביהו

עכשיו שנכנסה בו ו ',בן אלעזרעד עכשיו היה 'ש
ואם  ,נשמת נדב ואביהוא הוא "בן אהרן הכהן"

 ,נס אין יצה"ר שולט בובנכנס בו נשמה אחרת 
אם הקב"ה חושש שיתהה על הראשונות אין לכן 

 .כן בדין הוא שיטול שכרו
  )הגה"ק רבי גרשון ממאד (ילקוט הגרשוני 

יש לתמוה  א.ִזְמִרי ֶּבן ָסלּוה וגו' ְוֵׁשם ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ַהֻּמּכֶ 
מדוע בשעת המעשה לא כתב שמו, ורק עכשיו 
כתב שמו. ויבואר על פי מה שאמרו חז"ל 

ש מלאך ששואל את שמו, שלאחר פטירת האדם י
ואם אינו יודע הוא מכהו וחובטהו. וצריך להבין 

וראוי לחובטו מדוע הוא ממה נפשך אם רשע 
צריך לשאול לשמו. וגם מה הטעם שאינו זוכר 
שמו. אלא ידוע ששמו של אדם היא החיות שבו, 
דהינו אם שמו 'משה' הוא מקבל חיותו מאותיות 

, ואם מתנהג בדרך התורה 'ה 'ש 'התורה שהם מ
הרי אותיות שמו מלאים חיות, ואף מילוייהם 

 י"ןש"ם, מ"ם מ(ומילויי מילוייהם  "א)הי"ן ש"ם ממ(
כפי ערך מעשיו, ואם ח"ו  ל"ף)א"א הו"ן, נ ו"די

חוטא מתרוקן החיות משמו לפי  ערך החטא. לכן 
שואל המלאך לשמו ואם אינו זוכר זה מראה 

שאר מעט חיות שחטאיו מרובים עד שלא נ
והנה כשחטא זמרי  בשמו, לכן מכהו וחובטהו.

בחטא זה שנשא בת אל נכר, בשעת מעשה כמעט 
ולא נשאר חיות בשמו, לכן לא נזכר שמו שם, אך 

'הבועל ארמית את הדין לאחר שקיים בו פינחס 
קנאין פוגעין בו', בזה תקן אותו וחזר אליו חיות 

וזר שמו, לכן אחר שמספר מה שעשה פנחס, ח
ואומר "ושם איש ישראל המוכה" וגו', כי שוב 

 הגה"ק רבי דוד שלמה  (ערבי נחל היה לו שם.
 )ראקע [מנו"כ בצפת]סומ

ברש"י: עשאו ככלי  .ַוִּיְסמֹ ֶאת ָיָדיו ָעָליו ַוְיַצּוֵהּו
ו בזה. עוד קשה כוונתמלא וגדוש. וצריך להבין 

דלאחר פטירת משה כתיב "ויהושע בן נון 'מלא' 
רוח חכמה כי סמך משה את ידו עליו", כתוב רק 
מלא וכאן הוסיף רש"י ואמר 'מלא וגדוש'. ויש 

שבימי לומר דהוקשה לרש"י דהרי אמרו חז"ל 
שלשת אלפים הלכות, משה נשתכחו אבלו של 

ואם כן איך כתוב שיהושע היה מלא רוח חכמה, 
לכן אומר כאן רש"י שמשה עשאו 'מלא וגדוש', 

(כגודש הזה העולה למעלה על שפת הכלי)ואותו גודש 
הם שלשת אלפים ההלכות, ובימי אבלו של משה 
.כשנשתכחו ההלכות נשאר יהושע רק 'מלא'

 רבי יוסף שטיינהארט אב״ד פיורדא ( 
 )']כמוצא שלל רב'[הובא בספר  

הגאון רבי אברהם תאומים אב"ד זאלישטשיק אמר 
מוכיח את בדרך הלצה, כי במקום שיש רב היודע ו

בני העיר, מטבע הדברים שהמון העם שונא אותו 
ומקללים אותו בכל מיני קללות, ודרכם של בני 
אדם לקלל 'שהרוח יקח אותו', או 'שיכנס רוח 
בעצמותיו', וחשש משה רבינו שלא ירצה איש 
להיות על העדה כדי שלא יקבל עליו את 'ברכת' 

י ָהרּוחֹת ְלָכל ֵק ִיְפֹקד ה' ֱא לכן בישהרוחות. 
אתה תהיה אלקי על , ָּבָׂשר ִאיׁש ַעל ָהֵעָדה

 הרוחות וכך יוכלו למנות 'איש על העדה'.
 מ

הרה"ק רבי שלום מפראהבישט של בימי צעירותו 
זצוק"ל כאשר הסתופף (אבי הרה"ק רבי ישראל מרוז'ין) 

בצל חותנו הרה"ק רבי נחום מטשערנאביל זצוק"ל, 
הגיע אברך להזכיר זוגתו שהיתה מקשה לילד, 

משטערנאביל ראה שהמצב קשה ושילחו הרה"ק 
מעל פניו. הלך האברך אל חתנו מפראהבישט 
שכבר היה ישן ודפק על דלתו והעירו משנתו, 
כאשר שמע הפראהבישטער את בקשתו התחיל 

"איך היה לך עזות להעיר  :להתרגז עליו ולצעוק
אותי משנתי?" וכה המשיך לצעוק עליו, כשגמר את 

מר לו "מזל טוב! זוגתך צעקותיו פנה אל האברך וא
למחרת פגש רבי נחום את האברך ושאל  ילדה בן".

אותו מה קורה עם זוגתו, סיפר לו האברך מה שהיה 
עם הפראהבישטער, התפעל הטשערנאבלער 

המצאה כזאת לא עלתה בדעתי, לבטל  :ואמר
(וכך ידוע דרכם של הרבה צדיקים שהיו דינים עם דינים 

 ).רוגז וצעקותישועות על ידי  םוממשיכימבטלים דינים 
בזאת באר נכדו הרה"ק רבי ישראל מטשארטקוב 

" שפנחס גם בדין הוא שיטול שכרואת המדרש "
השתמש עם המצאה זו לבטל דינים מעל בני 
ישראל על ידי שהשתמש במדת הדין ועשה מעשה 
קנאות, וזהו "בדין" הוא עשה "הוא שיטול שכרו" 

 ם על עצמו ועל ישראל.להמשיך רחמים וחסדי



 

 

 }ב{ ַרִּבי ֹמֶׁשה ָּדִוד ִמָּטאְלְטְׁשָווא ְזצּוַק"ל
 "ד ַמְקֲהלֹות ָהַאְׁשְּכַנִּזים ְּבִעיַה"ק ְצַפת ת"וַרֲאַב 

 ַּתּמּוזי"ח ְלֶרֶגל יֹוָמא ְּדִהּלּוָלא 

 ֵעיַנִים ְמִאירֹות 
ְּבַדְרּכֹו ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ָנַסע ַהָּטאְלְטָׁשאֶווער 
ְלִהָּפֵרד ַּגם ֵמָהַרַה"ק ַרִּבי ֵמִאיר'ל ִמְּפָראִמיְׁשַלאן. יֹום 
ִראׁשֹון ְּבַׁשָּבת ָהָיה ְוַהְּסִפיָנה ָהְיָתה ְמיֶֹעֶדת ְלַהְפִליג 

 ִלְראֹות ְּביֹום ְׁשִליִׁשי, ָהַרַה"ק ַרִּבי ֵמִאיר'ל ִּבֵּקׁש ִמֶּמּנּו
ֶאת ַהַּפאְסּפֹוְרט, ּוְכֶׁשֶהְרָאה לֹו ְלָקחֹו ַרִּבי ֵמִאיר'ל 
ְוִהִּניחֹו ְּבִכיסֹו ְּבָאְמרֹו: 'ֵמִאיר'ל ָהאט ִליְּב ֶּפעֶסער' 

 , ּוָפְטרֹו ְלָׁשלֹום. [=ֵמִאיר'ל ְמַחֵּבב ַּפאְסּפֹוְרִטים]
ָּבת ֵּכיָון ֶׁשָּכ ֶנֱאָלץ ָהָיה ִלְׁשּבֹות ָׁשם ֶאת ַהַּׁש 

ַהָּבָאה, ְלַאַחר ַׁשָּבת ֶהְחִזיר לֹו ֶאת ַהַּפאְסּפֹוְרט ּוֵבְרכֹו 
ְּבִבְרַּכת ֵצאְתֶכם ְלָׁשלֹום. ְּכֶׁשִהִּגיַע ַלָּנָמל נֹוַדע לֹו 
ֶׁשַהְּסִפיָנה ֶׁשָּיְצָאה ְּביֹום ְׁשִליִׁשי ָטְבָעה ַּבָּים, ּוִבְזכּות 

 ָהַרַה"ק ַרִּבי ֵמִאיר'ל ִנּצֹול.
ַרֵּבנּו ְלַדְרּכֹו ְוִהִּגיַע ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ִּבְתִחָּלה ָיָצא 

ִהְתַיֵּׁשב ִּבירּוָׁשַלִים. ַאַחר ָּכ ֶהְחִליט ַלֲעבֹר ִלְצַפת 
ַּכֲעַצת ָהַרַה"ק ֵמרּוִז'ין ִזי"ע, ִּבְהיֹות ֶׁשַהָּמקֹום ְמֻיָּׁשב 

 ְּבַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ַוֲחִסיִדים.
 ַּבִית מּוָכן

ְּבַיד ַרֵּבנּו ָהָיה ְסכּום ֶּכֶסף, ֶׁשֲעֵליֶהם ִהְסַּתֵּפק ִאם 
ְלַהְדִּפיס ּבֹו ֶאת ִסְפרֹו 'ּתֹוְלדֹות ָאָדם', אֹו ְלִהְׁשַּתֵּמׁש 
ְלצֶֹר ֲעִלָּיה ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ּוְבַהְכָרַעת ֲחָתנֹו ַה'ִּייַטב 

. ִהֵּנה ָּבַחר ַלֲעלֹות ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל 1ֵלב' ִמִּסיֶגעט
ְּבַהִּגיעֹו ִלְצַפת ִנְפֶנה 
ְלַחֵּפׂש ָמקֹום ַמְתִאים 
ִלְבנֹות ֲעבּורֹו ֵּבית. ַּכֲאֶׁשר 
ִנְמָצא ָמקֹום ְּבִׁשּפּוֵלי 
ָהִעיר ִמַּתַחת ְלָבֵּתי 

(ַּכּיֹום ְרחֹוב ָהַאְׁשְּכַנִּזים 

, ָרַכׁש ַרֵּבנּו ֶאת ַאְלַקֶּבץ)
ן ַהֶּׁשַטח ַּכָּדת ְוַכִּדין ְוִהְזִמי

ַּבֲעֵלי ְמָלאָכה ְלָהִכין 
 ֲעבּורֹו ֶאת ַהַּבִית.

                                                      
ְּבַרָּבנּות ַה'ִּיְׂשַמח מֶֹׁשה' ְמקֹום ְזֵקנֹו ֶׁשְּבֵעת ֲעִלַּית ַרֵּבנּו ָיַׁשב ַעל  1

ְּבַהִּגָּליֹון ַהּקֶֹדם ֵהֵבאנּו ִּגיְרָסא ִּכי ִהְתָיֵעץ ִעם ַהִּיְׂשַמח אּוֶהעל. [
 ַרִּבי ַנְפָּתִלי ְצִבי ִמָּבאּבֹוב"ק ָּכ ָהָיה ְמַסֵּפר ָהַרהַ (מֶֹׁשה ַעְצמֹו 

ְלִפי ִּגיְרָסא זֹו ִנְצָטֵר לֹוַמר ), ַּכּמּוָבא ְּבֵסֶפר ֵּבית ַצִּדיִקים ַיֲעמֹוד
ִּכי ַהִּיְׂשַמח מֶֹׁשה , ֶׁשִהְתָיֵעץ ִאּתֹו עֹוד קֶֹדם ַהִּגיעֹו ִלְׁשַנת ְׂשֵבִעים

 תר"ג].ְוִאּלּו ַרֵּבנּו ָעָלה ִּבְׁשַנת תר"א, ִנְפַטר ִּבְׁשַנת 

ַּכֲאֶׁשר ִהְתִחילּו ַלְחּפֹר ַּבָּמקֹום ִנְתְקלּו ְּכֵלי 
ְמַלאְכָּתם ְּבִמְׁשָטח ָקֶׁשה ֶׁשָהָיה ִנְרֶאה ְּכַגג ֶׁשל ֵּבית, 
ָחְפרּו ְוִסְּלקּו ֶאת ֶהָעָפר ִמָּסִביב ַעד ֶׁשִהְתִחילּו ִלְראֹות 

ְּכָכל ֶׁשֶהֱעִמיקּו ַלְחּפֹר ָראּו ֶׁשִּלְפֵניֶהם 2ָבִניםִּבְנַין ֲא  ,
ֵּבית ְמֻׁשָּמר ָהעֹוֵמד ִּבְׁשֵלמּותֹו. ְלַאַחר ֶׁשִּכּלּו ֶאת 
ְמֶלאֶכת ַהְּכִרָּיה, ִּפְתחּו ֶאת ַהֶּדֶלת, ּוַבַּבִית ְּפִניָמה 
ָמְצאּו ִּדיָרה מּוָכָנה ִלְמגּוִרים, ֻׁשְלָחן ְוִכֵּסא ּוִמָּטה, 
ְּכִאּלּו ַמְמֶּתֶנת ְועֹוֶמֶדת ַלַּצִּדיק ֶׁשַּיִּניַח ָעֶליָה ֶאת 

 רֹאׁשֹו.
ִׁשֵּלם ַרֵּבנּו ֶאת ְׂשַכר ַהּפֹוֲעִלים ְּכֵדי ֲעבֹוָדָתם, 
ְלַהְדִּפיס ֶאת ִסְפרֹו  ּוֵמַהֶּכֶסף ַהִּנְׁשָאר ָהָיה ְּבָידֹו

 'ּתֹוְלדֹות ָאָדם'.
ְּבַהְקָּדָמתֹו ְלֵסֶפר ּתֹוְלדֹות ָאָדם ִמְׁשַּתֵּפ ַרֵּבנּו 

"ּוְביֹוֵתר ְּבַאֲהַבת ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ּוְמקֹוֵנן ַעל ֻחְרָּבָנּה: 
ַחץ  ְנטֹוִתי ֶאת ָיִדי ֶאל ֶאֶרץ ְמָצֵרי ַהּלַ ָמה ּבִ ּלְ ִנְדִרי ֲאׁשַ

ְתרּוהּו, ִהיא ר ְסִביָבּה ּכִ ַאְרֵצנּו  ְוַהּדַֹחק ְוָהֹעִני ֲאׁשֶ
ה דֹוׁשָ ק ֶאת ֲעַפר ָהָאֶרץ ְוֶאת  ,ַהּקְ ֵ ר ָזִכיִתי ְלַנׁשּ ֲאׁשֶ

נּו, ּוְבֹרב ַרֲחָמיו ַוֲחָסָדיו  ִני ַאְבֵני ֵנֶזר ֹראׁשֵ ֲעָפָרּה ְיָחּנֵ
ר רּוַח ה פּוָכה ַעל ֲעָבָדיו  'ֱהִביַאִני ֲהלֹום. ְמקֹום ֲאׁשֶ ׁשְ

ִביִאים, ְורּוַח ַהּקֶֹדׁש נֹוְסָסה שָׁ  ם, ֵאיְך ֶנֶהְפָכה ַהּנְ
ֵרב  רֹוב ַהּקָ ל ָהָאָדם ַהּקָ ְלמֹוַרׁש ָקַאת ְוִקּפֹוד. ְוַהַחיּּות ׁשֶ
ֶטת  ֲחָלה ַהְמַקׁשֶ ָרצֹוא ָוׁשֹוב, ַהזֹּאת ָהָאֶרץ ַהֶחֶבל ְוַהּנַ

ה... ה ַוֲאִנּיָ ֲאִנּיָ ִני ִעם ֲעָדִנים, ֵאיְך ִנְהָיָתה ּתַ  "ׁשָ
ַבע ָרצֹון ּוָמֵלא "ֲאֶׁשר  ,הּוא ִמְתַנֵחםּוָבזֹאת  אֹון ׂשְ ּגְ

ַעת ְוַיְלֵדי  י ַהּדַ ְכָנֶפיָה ִנְמָצאּו ַנְפׁשֹות ְנִקיֵּ ת ה׳, ּבִ ְרּכַ ּבִ
ל ִעם ִאְמֵרי ִביָנה,  ּכֵ ֶטת ּתֹוְלדֹות ַהׂשְ בּוָנה, ַהְמַקׁשֶ ַהּתְ
ָגלּוֵתנּו, ָלֵתת ָלנוּ ִמְחָיה  ָעְמָדה ְלחֹוֵפף ָעֵלינוּ ּבְ ְוִהיא ׁשֶ

ֵאִרית  ְעּבּוֵדנּו, ַעד ּוׁשְ ׁשִ ּבְ
ֵיֶרא ה' ְלָהִאיר ַעל ָהָאֶרץ 
אֹור  ים, ְוֹנַגּה ּכְ ַאְרצֹות ַהַחיִּ
ַחר ָנכֹון מֹוָצאֹו,  ַ ׁשּ ְהֶיה ּכַ ּתִ
 ּוְבִצּלֹו ֶנֱחֶסה ְוִנְתלֹוָנן,

ְמֵהָרה  ִביַאת ִיּנֹון ּבִ ּבְ
ָיֵמינּו ָאֵמן  ."ּבְ

ַּכָּמה ֶׁשָהָיה , ַּבִית א ָהָיה ִחּדּוׁש ְּבאֹוָתם ָיִמיםֶעֶצם ְמִציַאת הַ  2
ְוַהְרֵּבה ָּבִּתים ָהיּו תקצ"ז, ָׁשִנים ַאַחר ְרִעיַדת ָהֲאָדָמה ֶׁשל ְׁשַנת 

ֶזה ִּגּלּוי ִנְפָלא ֶׁשל  ֲאָבל ַוַּדאי ָהָיה .ְקבּוִרים ִמַּתַחת ָלֲאָדָמה
ּוַבָּמעֹות , ֵלם ּומּוָכן ְלִמְׁשַּכן ַרֵּבנּוַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית ֶׁשַהַּבִית ָהָיה ָׁש 

ֶזה , ֶׁשִּנְׁשֲארּו ְּבָידֹו ָהָיה ָיכֹול ְלַהְדִּפיס ֶאת ִסְפרֹו ְוָכ ַּגם ֶזה ְוַגם
 .ָעלּו ְּבָידֹו
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 ליקוטים וסיפורים 
 פנחס -נפלאים 

 
 פרשת פנחס
  פנחסובפרשת  ,שבכל החגים היה בביתו, אחדמסופר על חסיד 
 . היה מגיע לרבי

שרצונו עז להיות בכל חג בצל , ענה, כששאל אותו רבו על כך
נתיישב בדעתו , אך מחמת שיש לו מניעות וקשיים, הקודש
, בה קוראים את כל המועדות, פנחס 'בשבת פראל הרבי לנסוע 

 ! ואז יחשב כאילו נמצא כל המועדות אצל הרבי
מדוע ברוחניות רצונך לתפוס הכל יחד!? עצתי : השיב לו הרבי

, תהיה בבית פנחסובפרשת , היא שתהיה כאן כל חג במועדו
 .. .ויחשב כאילו היית בבית כל החגים

 (במשנת הפרשה)
 

"פנחס בן אלעזר 
בן אהרן הכהן" 

 יא), (כה
לפי שהיו השבטים 

הראיתם , ם אותומבזי
בן פוטי זה שפיטם אבי 
אמו עגלים לעבודה 

והרג נשיא שבט , זרה
לפיכך בא , מישראל

הכתוב ויחסו אחר 
 אהרן (רש"י)

: כתב בספר "על התורה
"כך דרכם של הולכי 
, רכיל מאז ומעולם

שעה שאין בפיהם דבר 
, לטעון נגד האיש עצמו

ואינם מוצאים בו כל 
באים הם , פסול וחטא

נתפסים לזקנו "שפיטם אבי אמו , במשפחתו, ם בייחוסוומחטטי
 . עגלים לעבודה זרה"

 

 יא) , "ובני קרח לא מתו" (כו
הם היו בעצה תחילה (ובשעת המחלוקת הרהרו תשובה  –רש"י 

 .בליבם לפיכך נתבצר להם מקום גבוה בגיהנום וישבו שם)
עמד  'יבזהרב מפונ, מספרים שהגאון רבי יוסף שלמה כהנמן

בטרם צאתו הוא נכנס אל ה"חפץ חיים" כדי לקבל , לנסוע לחו"ל
למסור ותוך כדי שאל אותו מה יוכל , ממנו את ברכת הדרך

ליהודים הדרים שם 
בשמו של החפץ 

 . חיים
אמר לו החפץ חיים 
מסור להם שזה קל 
מאוד לעשות 

 . תשובה! מתחרטים על מעשה העבר ומקבלים על העתיד
כדאי שידעו שאחת מעצות היצר הגדולות זה שהוא מטעה את 

אך צריך לדעת שאין  –האדם לחשוב שקשה לעשות תשובה 
 . הדבר כך כלל וכלל

. בגרמניה שלפני מלחמת העולם השניה האנטישמיות גאתה
מסופר בספר "אלה שלא נכנעו" על קבוצה גדולה של חסידי גור 
בזמן השואה פרחי חסידים שמסרו את נפשם להשאר אפילו 

 . עם הזקן והפאות
הוא  16עד גיל  –מי זה שארגן וליכד אותם? היה בחור בשם מתי 

בחלק  ,2-מחולקת ל גרמניה היתה. השתייך למתבוללים
המערבי התגוררו המתבוללים ובצד המזרחי גרו היהודים 

 . החרדים והיה גשר מעבר בין הצד המערבי לצד המזרחי
שנות חייו לא עבר  16במשך 

שם היו גרים , לצד השנימתי 
היו כך  ,'המזוהמים' היהודים

, המתבוללים קוראים להם
מתי חשב אותם לכאלה ולא 
היה לו שום קשר לאחיו 

עד שיום . היהודים הגלותיים
אחד חל מפנה חד אצלו 

 .שזעזע אותו
 ,שנה 16כשמלאו לו 

יום  ,האנטישמיות גאתה
גוי , אחד כשהוא הלך בדרך

 . צעק לעברו "יהודי מזוהם"
, הקריאה הזו זעזעה אותו

א חשב לעצמו אני נראה הו
כמו גוי ממש כמוהם אני 

מנסיה ואני כבר ילומד בג
אז לי קוראים  –מתבולל 

יהודי מזוהם? אם כך אולי גם 
אלה שאני קורא להם "יהודי 

לעבור  ,אז הוא החליט לעשות מעשהו, מזוהם" הם לא מזוהמים
 .פעם את הגשר ולראות את היהודים שמעבר לגשר וכך עשה

היתה דרשה של  בות כנסת יבלגשר והגיע בדיוק הוא עבר את ה
כידוע המהר"ם שפירא היה בעל הדרת , המהר"ם שפירא זצ"ל

זקנים נערים  ,בית הכנסת היה מלא מפה לפה, פנים מיוחדת
 .כולם באו לשמוע ולראות את הצדיק ,מבוגריםוילדים 

מתי לא הבין כלום מהדרשה כיוון שהוא לא ידע את שפת 
הוא  ,הוא היה דובר גרמנית אבל הבין פסוקים מהתנ"ך ,האידיש

הוא ראה אדם  ,עמד והתבונן והתפעל מאוד מהמראה הזה
כולם היו  ,הוא ראה ציבור גדול שלא זז, כמלאך אלוקים

מרותקים לדרשה 
מעמד זה , ששמעו

, ט עמוק בליבונחר
הוא ידע שאסור לו 
לספר לכולם מה 

 .שהוא ראה

 חובתן" ידי הרבים את מוציאין חרש שוטה וקטן, אין"
 )ח, ג השנה ראש משניות(

 כתב ה'תולדות יעקב יוסף': 
זה הלן בבית הקברות (חגיגה ג, ב), דהיינו, שטוב  - שוטה

 לו שם, בייאוש ובעצבות, טוב לו עם המסכנות שלו.
זה אדם שחי בהכחשה, ולא מוכן לשמוע שיש בו  - חרש

 חסרון.
שעדיין לא התחיל להבין מה רוצים ממנו כאן  - קטן

 בעולם.
שלושת המינים הללו 'אינם מוציאין אחרים ידי חובתן', 

ינם יכולים לעזור לאחרים לצאת מהבלבול שהם הם א
כי עדיין לא התחברו אל עצמם, וכל זמן  ע?נמצאים. ומדו

צה לעזור לאחרים תרלעצמך, כיצד בדיוק מחובר  ינךשא
 (נקודות של אור)           להתחבר עם עצמם?!

 לעי"נ 
  בנימין בינושבן ר'  פנחסהרה"צ 

 כ"ו בניסן -זצוק"ל  רוזנבוים



 

 ~2 ~ 
  

 ליקוטים וסיפורים 
 פנחס -נפלאים 

 
סיפר למשפחתו שיש לו טיול והוא צריך לנסוע , כשחזר

 .לשבועיים
 ,המתבוללים היו מאוד פתוחים וליברלים ולכן לא שאלו שאלות

מתי מיהר לעבור שוב את הגשר וכך  ,ציידו אותו בכסף ומזון
היה חסיד  ,מהחזר בתשובה של ,תחרדייהדות ההתקרב ל

 . שדבוק לרבו והוא הנהיג את כל המחתרת אח"כ
  (אמונה שלמה)

 

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

 (רש"י). בדין הוא שיטול שכרו
מקורות הפרנסה , היוקר האמיר, מלחמת העולם פרצה ברוב עוז

מפרנסים רבים גויסו לצבא וחרפת רעב שררה  ,התדלדלו
 .בעולם

כאשר בתי תמחוי הוקמו , עם ישראל התגלה אז במלוא יופיו
אך לא , ובהם יכלו העניים להרוות נפשם במרק חם ולשבוע לחם

מקורות הפרנסה התדלדלו יותר ויותר וגם העשירים , לזמן רב
  .הגדולים אבדו את הונם והרעב שב לשרור בכל

אביו היה המפרנס היחיד , ה מאלו שמזלם לא שפר עליהםנתן הי
כל אות חיים , שהביא פרנסה דחוקה בדי עמל וכעת גויס לצבא

 .לא נשמע ממנו וכסף מזומן ודאי שלא השאיר בבית
כדי , נתן היה מסור לאמו ולאחיו והיה משוטט בחוצות מידי יום
או , למצוא עבודה שתתן לו סכום זעום לקנית מעט לחם

לופין למצוא אדם שיפתח את ארנקו ויעניק לו מספר לחי
  .תויפרוטות למחי

נקלע לעירו עשיר גדול  ,ביום מן הימים החשוכים הללו
נתן בקשו שיעניק לו , שהמלחמה לא נתנה בו את אותותיה
העשיר נעתר לבקשתו , מספר פרוטות תמורת נשיאת חפציו

ה ומספר סכום גדול שהביא אור הבית, ונתן לו מחצית הרובל
 .ימים אכלו הילדים פת כדי שביעה

העשיר ריחם על נתן והציע לו להיות משרתו ותמורת עבודתו 
ובתמורה , כך היה נתן היה משרת בביתו של העשיר, יקבל אוכל

 .לעבודתו היה אוכל על שולחנו של העשיר
כאשר היו מסובים רבים , פעם אחת בעיצומה של סעודת פורים

אחד וביקש לקנות סחורה  הגיע סוחר, העשירעל שולחנו של 
כעת זה זמן  ,העשיר דחה אותו -אינני יכול . מחנותו של העשיר

 . ואתן לך את כל אשר תבקש ,שוב מחר, ושמחהמשתה 
אמר הנער וקם  ,אני ארוץ אל החנות ואביא לו את כל אשר ביקש

 .מעם השולחן
  למה זה לך להפסיק את סעודתך? שאל העשיר.

 . השיב הנער המסורואשוב,  כהרף עין אלך ,אדוניך ומה בכ
 . אמר ועשה

כמה מגיע לך , למחרת היום קרא העשיר לנתן ושאל: אמור נא לי
  בעד עבודתך אצלי כל השנים?

השיב הנער  – הרי סיכמנו שבתמורה לעבודתי אוכל על שולחנך
 . לא מגיע לי דבר -

כי סברתי שאכילתך  ,בתחילה –אמר העשיר  – אכן כך סיכמנו

, אולם כעת, חביבה עליך כל כך שהיא חשובה לך כמשכורת
שאין הארוחה חשובה בעיניך כל כך עד שעזבת  כאשר ראיתי

 . מן הראוי שתקבל משכורת של ממש, הכל ופנית לעזור לי
כי אין בכוחו של האדם להשיב טובה , ידוע הדבר :נמשלוה

, המרובים שגומל עימנו תמידלקדוש ברוך הוא על כל חסדיו 
הרי מקבל , ושומר מצוותיו 'ואף אדם המקיים תמיד את דבר ה

שסיכן את חייו , את חייו כמתנה שאין גדולה הימנה. אולם פנחס
שהרי לולא הניסים שנעשו עימו , 'וחרף נפשו למות על קדושת ה

אם כן גילה דעתו שחייו לא נחשבים בעיניו , היה מאבד את חיותו
אמר הקב"ה: בדין הוא : ומשום כך אומר המדרש, הלמאומ

 !"שכר אחר! על כן "הנני נותן לו את בריתי שלום -שיטול שכרו 
 )ע"פ משלי המגיד מדובנא(
 

 יב), "לכן אמור" (כה
שכל הבטחה שהקב"ה , הרמב"ם בהקדמה למשניות כותב

יכול הדבר להשתנות ע"י החטא כמו  ,מבטיח בעצמו לאדם
אבל מה שמבטיח ע"י , שמא יגרום החטא שפחד יעקב אבינו

כדי שלא יאמרו שהנביא , אינו חוזר בו גם אם האדם חטא, נביא
 . לא אמר אמת

אמור לפנחס שהנני נותן לו  'אתה' ,לכן כאן אמר הקב"ה למשה
כדי שלא יגרום החטא ושלא ישנה ההבטחה , את בריתי שלום
 . ע"י שום סיבה

לים מבית ראשון ושני היה וכן שנינו בספרי שכל הכהנים הגדו
שאי , וזהו ברית כהנת "עולם" לעולמי עד, מזרעו של פנחס

 . אפשר לשנות
 (משך חכמה)

 

 מב)-מא, אלה בני דן" (כו. ."אלה בני בנימין
לבנימין היו עשרה בנים ובטח , בא וראה דרכי ההשגחה העליונה

לעומת זאת לדן היה רק בן . היה שמח וחשב שיצא מהם עם רב
אחד! וההשגחה רצתה שבני בנימין יהיו רק חמשה וארבעים 

 . אלף ושש מאות ואילו לבני דן היו יותר מארבעה וששים אלף
 (חפץ חיים)

 

"ותקרבנה בנות צלפחד בן חפר בן גלעד בן 
     מכיר בן מנשה למשפחת מנשה בן יוסף"

 א) (כז,
מבאר רש״י מדוע נזכר כאן ״למשפחת מנשה בן יוסף״, והלא 

ר נאמר ״בן מנשה״? אלא לומר לך שכשם שיוסף חיבב את כב
 הארץ, כך גם בנותיו חבבו את הארץ, ללמדך שהיו כולם צדיקים! 
בחורף של שנת תרע״ח הוכרזה ״הצהרת בלפור״. היתה זו 
הצהרה מטעם ממשלת בריטניה המאשרת את זכותם של 

 היהודים להתיישב בארץ ישראל. 
שמחתם של תושבי ארץ ישראל כאשר הודיעו ל״חפץ חיים״ על 

בהצהרה זו, פרץ בבכי מר והתייפח בדמעות חמות... הקדוש 
״ופרצת ימה  -אמר ה״חפץ חיים״  -ברוך הוא הבטיח לנו 
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וקדמה״! הבטחה זו היא ״שטר בטוח״ שהקדוש ברוך הוא 
יפרענו במועדו ללא כל ספק! והנה באים אנשים ומוסרים אותו 

שמחים הם ב״הצהרה״ כאילו כבר  לגוביינא תמורת אחוז קטן...
באה הגאולה השלמה... ליותר מזה אינם זקוקים?!... ליותר אינם 

 מצפים?!... והמשיך לבכות. 
 

 ג), "ובנים לא היו לו" (כז
מעשה בחסיד אחד שבמשך שנים רבות לא נפקד בזרע של 
קיימא. פעמים רבות נסע החסיד לרבו הצדיק רבי אברהם 

אולם בכל פעם , בעל ה״אבני נזר", בורנשטיין מסוכוצ׳וב
 התחמק ממנו הרבי בתואנות שונות וברכה לא נתן. 

, המתין החסיד לשעת כושר בה יוכל למצוא את רבו בעת רצון
 את נמצאה. ואכן שעה כז

בעל ה״אבני , הרבי, היה זה בעת ההקפות בליל שמחת תורה
היה שרוי בשמחה עצומה ופניו להטו בלבת אש של , נזר״

דביקות ושמחת התורה. ניגש החסיד אל רבו וזעק מקירות ליבו: 
ברכני! הרהר הרבי רגע קט ואמר: האם מבקש אתה שאברך , רבי

 אותך בבן שיהיה כומר?!... 
את הדברים ופניו חוורו. עתה הבין את פשר כל  שמע החסיד

 התחמקויותיו של הרבי. גזירת שמים היא. 
לימים נפטר האדמו״ר בעל ה״אבני נזר״ ואת מקומו מילא בנו 

 בעל ״שם משמואל״. , רבי שמואל
שנה אחת כאשר הגיע החסיד לרבו פתח הרבי ואמר: מברך אני 

החסיד ולא ידע אותך שהשנה תזכה בעזרת ה׳ לבן זכר! נבהל 
זרז את החסיד שיסביר לו , מה לענות. כאשר ראה הרבי כי כן

והלה סיפר את כל אשר אירע בעבר. , מפני מה אינו שמח בברכה
אברך אותך בבן זכר ואתה תענה  -אמר הרבי  -למרות זאת 

 ״אמן״ על ברכתי זאת. 
באותה שנה נתקיימה ברכתו של הרבי ונולד בן לאותו חסיד. 

צה המלחמה הגדולה וערים שלימות חרבו על יושביהן. לימים פר
בנו של אותו חסיד ניצל והצליח להגיע לחוף מבטחים על ידי כך 

 .שהתחפש לכומר..
 

י הרוחות לכל בשר איש על קאלו '"יפקוד ה
 טז), (כז העדה"
 י הרוחות לכל בשר"?קמהו "אלו

 אומר:, א): "הרואה אוכלוסי ישראל. אמרו חז"ל (ברכות נח
ואין פרצופיהם , שאין דעתם דומה זו לזו – 'ברוך חכם הרזים'

שאין דומים , מתוך השוני של פרצופי בני האדם. דומים זה לזה"
לומדים אנו שלכל אדם דעה משלו שאינה דומה לזו , הם זה לזה
וכמו ש"כל בשר" פרצופיהם מצטרפים לשם כולל , של חברו

ויוצרות את , ולן "הרוחות"כך מצטרפות כל הדעות כ, "בני אדם"
 . החוכמה הכללית

, חכם הרזים, י הרוחות לכל בשר"ק"אלו, 'דבר זה גלוי רק לה
 . היודע לעשות צירופים מופלאים כאלה

 (אהלי תורה)
 

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

תלה ישראל שהרי , תלה דבר גדול בדבר קטן. לכאורה קשה א
דמשמע  'אין להם רועה'אמר אשר . ב. ם בצאן ורועהומנהיג

והלא באמת , דדבר הנהוג הוא אצל צאן שלא יהיה להם רועה
 . אינו כן

, ה"צ רבי יחזקאל ז"ל משינאווא דהענין בזה הואראלא אמר ה
, דהנה זאת ידע משרע"ה היטב שהקב"ה ימנה מנהיג על ישראל

ן כלל ושלא יכואבל ביקש שימנה הקב"ה מנהיג על ישראל 
כמו  'ולא יהיו ישראל כצאן אשר אין להם רועה פי, לטובת עצמו

ן לרעות את הצאן והצאן אשר יש להם רועה אבל הרועה אין מכו
רק לרעות את עצמו ולהנאתו ולטובתו ליהנות מחלבם ומגיזת 

ולזה כוון משרע"ה במתק שפתיו ולא תהיה עדת  ,עורם ומבשרם
 . ה ודפח"חכצאן אשר אין להם רוע' ה

 החדש) -(דברי יחזקאל 
 

כצאן אשר אין להם רועה"  '"ולא תהיה עדת ה
 (כז, יז) 

זיע"א, שניגש אליו תלמיד  מסופר על הגה"ק ה"חפץ חיים"
שאובחנה אצלו מחלה קשה ומסוכנת, כדי לבקש ברכה. 
הרופאים כבר אמרו לתלמיד ולמשפחתו שאינם יודעים מזור 

שחלף אבדו הקרובים תקוה. למחלתו, ועם כל יום שנוסף 
ה"חפץ חיים" הקשיב לתלמיד הצעיר, ואמר לו שיתן לו עצה 
בתנאי שלעולם לא יספר על כך לאיש. התלמיד הסכים מיד. 

ללכת לתלמיד חכם מסויים המתגורר  הנחה אותו ה"חפץ חיים"
בעיירה קטנה, והוא יתן לו ברכה. ואכן כך עשה הצעיר ופנה מיד 

תוך תקופה קצרה ובאופן לא יאומן הוא לאותו תלמיד חכם, ו
 החלים. 

הוא המשיך בלימודיו בישיבה, ובסופו של דבר עקר מראדין, 
וכפי שהודרך, מעולם לא סיפר לאיש מה שעבר  ,הקים משפחה

 עליו. 
אחרי למעלה מעשרים שנה, חלתה גיסתו של אותו תלמיד 
במחלה מסתורית ל"ע, עד מהרה נתברר לו שהיא סובלת 

אך נאמן להבטחתו הוא לא  ,מאותה מחלה שהוא סבל בעבר
 אמר דבר. 

אשתו זכרה שפעם דיבר על מחלה מסתורית שסבל ממנה 
בעבר, ובכל פעם שדיברה על כך הוא התחמק וסירב לדבר, ככל 

יסה לערפל את דבריו לחצה עליו אשתו שידבר, בתקוה שנ
 שסודו יעזור להציל את חיי אחותה. 

גם אשתו וגם גיסתו הפצירו בו לגלות את אשר קרה לו ואיך 
הוא הסביר להם שזהו סוד שנבצר ממנו לגלותו, אך הן  ,נרפא

לבסוף נחלשה התנגדותו, והוא חשב באופן הגיוני  עמדו בשלהן.
רבה שנים שהוא כבר מילא אחר אזהרתו של שאחרי כל כך ה

ה"חפץ חיים", יכול הוא לגלות, וסיפר לאשתו את אשר קרה לו, 
הוא סיפר על הופעתו לפני רבו ועל עצתו של הצדיק ללכת אל 

תלמיד חכם מסויים בעיירה קטנה הרחוקה מראדין. 



 

 ~4 ~ 
  

 ליקוטים וסיפורים 
 פנחס -נפלאים 

 
 אשתו וגיסתו נתמלאו תקוה, אולי תהא זו הצלתן. 

ל להרגיש רע, הוא נבהל מאד ואמר זמן קצר לאחר מכן הח
הוא עשה את הדרך  לאשתו שעליו לנסוע מיד אל ה"חפץ חיים"
שהיה אז זקן וחלש.  הארוכה בחזרה לראדין אל ה"חפץ חיים"

זכר את פגישתם הישנה והקשיב בשקט לסיפורו  ה"חפץ חיים"
ואז דיבר בשקט ולאט, הלוואי ויכולתי לעזור לך, אך  ,של האיש

שות? כשהייתה לך המחלה הראשונה הייתי צעיר מה אוכל לע
היום אני כבר זקן מדי  ,וצמתי ארבעים יום עבורך כדי שתתרפא

ואינני יכול לצום כמו אז. אכן זהו רועה נאמן, אשר בחכמתו 
 ובענוותנותו תלה את זה בברכתו של ת"ח אחר.

 

 יז) , "כצאן אשר אין להם רועה" (כז
יותר , רועה לכאורה קצת תמוהה 'אשר אין להם' הלשון כצאן

 . רועה 'בלי' נכון אילו היה כתוב כצאן
, ישנם שני סוגי רועים, וילנאויעקב המגיד של  'אלא אמר ע"כ ר

והאחר הוא שומר חינם על , הראשון רועה את הצאן של עצמו
ההבדל בין הרועים הוא שהראשון שרועה את . צאנו של חברו

צלולים ואוויר טוב ומרעה  דואג שיהיה להם מים, צאן עצמו
משום שאוהב הוא את עצמו ואת כספו וחפץ שצאנו , משובח
השני , לעומת זאת. ועשיר גדול יהיה, ובכך רכושו יגדל, ישתבח

וזו היא ראיה , גם דואג לכל צרכי הצאן, שרועה את צאן חברו
וכן הוא , שהוא עושה זאת כי הוא אוהב את הצאן ורוצה בטובתם

 . כי לעצמו לא תהיה מכך שום תועלת, רורוצה בטובת חב
ישנם כאלו שכל , בדומה לזה ישנם גם שני סוגי מנהיגים

, כדי שיגדלו ויתפרסמו על חשבון קהילתם, מחשבתם על עצמם
אך יש מנהיגים שכל . ומנצלים את צרכי העם להאדרת שמם

ואילו צרכי עצמם וכבודם אינו תופס , מחשבתם הוא על העם
 . ל דעתםכלל מקום בשיקו

אשר אין  "כצאן '"לא תהיה עדת ה, לאחר הקדמה זו נוכל להבין
ולא יהיו , כי אמנם יתכן שהם אכן יהיו עם רועה, רועה" 'להם

אלא הוא , 'להם' אבל הוא לא יהיה רועה, במצב של בלי רועה
 . אבל לא להם אלא לעצמו, יהיה אכן רועה שלהם

מסירותם , את דאגתםהמספרים יותר מכל , להלן שני סיפורים
והשתתפותם בצער העם של שני רועים גדולים אשר היו לעם 

 . ישראל
יום אחד רואה רבי ברוך אוירבך זצ"ל כי אביו ה"ה הגאון הגדול 

הוא מדוכדך ואינו רוצה , רבי שלמה זלמן זצ"ל שרוי בצער
מאוד חשש רבי ברוך לבריאותו של . להכניס דבר מאכל לפיו

קרא לאח אביו ה"ה הגאון רבי אברהם דב ולכן , אביו הגדול
ביודעו כי ברוב , רבך זצ"ל רבה של שכונת בקעה בירושליםיאו

קרבתו של אביו אליו יסכים לפתוח את סגור לבו ולספר את 
 . ואת סיבת שברונו, אשר קרהו

והחלו לשוחח , תיכף בבואו אל הגאון רבי שלמה זלמן אורו פניו
 . זוהי הרי משוש ליבם, מק העיוןשקלו וטרו בה בעו, בדברי תורה

 שאל אותו אחיו:, לאחר שחזר הצבע ללחייו של רבי שלמה זלמן
אחי היקר! מדוע נפלו פניך? למה מסתגף אתה ואינך טועם דבר '

  'מה לפיך?

, היו כאן הרבה אנשים היום' ענה לו רבי שלמה זלמן בדאגה:
 'ח?צרות של יהודים! ואיך אוכל לשמו, ושמעתי את צרותיהם

שאל אותו אחיו הר"ר אברהם דב: וכי מה יום מיומיים והלא כל 
מדוע , יום יש כאן קהל רב המתדפק על דלתך ושוטח את צרותיו

 'דווקא היום לקחת הכל כ"כ אל לבך?
אך בכל יום יש גם אנשים ' ענה לו הגרש"ז 'אתה צודק'

וזה מקהה במעט את כאב , המבשרים בשורות טובות ומשמחות
אך היום לא היו אנשים שבישרו , משמיעת הצרות הלב שלי

ולא היה , אוזני לא שמעו על שמחות של יהודים, בשורות טובות
מה שימתיק את הכאב וירפא את שברון ליבי משמיעת הצרות 

 . 'של אחיי
 

* * * 
 

תור ארוך השתרך לפני דלת חדרו של האדמו"ר מסאטמר רבי 
עומדים נרגשים , ושאלתואיש איש , איש איש וצרתו, יואל זצ"ל

 . לעצה או לברכה, לקראת הכניסה אל הקודש פנימה
לאחר שעות ארוכות בהם נכנסו כבר כמות לא מבוטלת של 

נכנס השמש אל חדר האדמו"ר והנה הוא רואה שקופת , חסידים
הצדקה בה רגילים החסידים לתת מעות צדקה פדיון נפש בעת 

 . ןריקה כמעט לחלוטי, הכניסה אל האדמו"ר
הרהיב הגבאי עוז ושאל  'להיכן נעלם כל הכסף?', תמיהה היתה זו
 . את האדמו"ר

והרבה צרות ' סיפר האדמו"ר 'הרגע היה כאן אדם מארץ ישראל'
, אשתו לא עלינו חולה מאוד וההוצאות הרפואיות רבות, יש לו

ובכלל , גם כמה מילדיו זקוקים לישועה. ואין בכוחו לסבול
מנישואי בניו ובנותיו מעיקים עליו והוא עומד ממש לפני חובותיו 
סיים  'ולכן הבאתי לו את כל כספי הצדקה שהיו כאן, קריסה

 . האדמו"ר
, אין לו כלל צרות, אני מכיר את האיש' זעק הגבאי 'רבי!!. אוי ווי'

, הוא נוכל ורמאי, אשתו איננה חולה ואינו חייב שקל לאיש
  'כספי הצדקה!!לשווא נתן לו הרבי את כל 

. .הו, אכן כך!! אין לו כלל צרות' ,מיד אורו פני הרבי וצהל בשמחה
  '.היהודי אינו סובל 'ברוך ה, איזה שמחה נתת בליבי

 דרשו) -(הרב ישראל ליוש 

 

 com. LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל

 לרפואת
חנהבן  אשררפאל בנימין הבה"ח 

* * * 
 הענדלבת  מרים יוכבדמרת 

 בתוך שאר חולי ישראל
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ִמִּלּמּוָדּהר יֹותֵ  ִׁשּמּוָׁשּהה ְּגדֹולָ  -ס ִּפיְנחָ ָּפָרַׁשת 

 בברכת שבת שלום 
 שליט"א הרב אליהו חיים פנחסי

 הרבנות המקומית מבשרת ציוןחבר 

 ה'תשע"ט תמוז "זי

 הצלחה בגו"ר
 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         ליאור יהושע סומך וב"ב
 ארז בן שושנה      יהודה אריה בן רחל ברכה 

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

רינה בת סימי וב"ב       נעם יצחק בן רחל ברכה
 יניםהצלחה בכל העני -יוסף ליאור בן דליה אפרת

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

  שולמית ומרדכי חיים דויטש וב"ב
 

 זיווג הגון וכשר במהרה
אסתר       רונית בת סימי        אלן בן חיים אורן 

 יוסף בן רוחמה      תרצה בתיה בת ימנה נינט
 ג'ינה                     אילן בן ג'וליאטנתנאל בן 

 אסף בן סופיה             דוד עומרי בן יהודית
 מיטל בת מלכה          מאיר בן שרית ואליהו
 טליה עדן אסתר בת שולמית   יפית בת ג'ינה
 שירי ימנה בת שולמית       שמעון בן שולמית
 אנאל חביבה בת שולמית          אורן בן נעמי
 שושנה שירה בת סילביה    מיטל בת שושנה

 עמית בת טובה     אסתראלן בת רבקה סיון 
 אברהם גורג'י בן דליה אפרת

 
 

 זרע קודש בר קיימא
גלית בת מסודי              אליהו נזרי בן ימנה      

     שמואל אימן בן אסתר זרי  אילנה בת רוחמה
 רחל מרים בת יהודית            סיון בת אסתר

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

 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  -מרדכי ניזרי בן פרחה

 מאיה בת עדי            דליה אפרת בת נעימה
 שלו בן מזל פחימה              סימי בת סוליקה

 דינה בת מזל            אורן בן אסתר              
    נעמי בת רחל       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 זוהרה    הצלחה ורפואה -יפה בת שרה
מישא אסתר בת זהרה          שאול בן סילביה    

 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

 צחק בן חנון               רפאל אבידן בן תקווהי
    אליהו בן רחל                       נעימה בת שרה
 בנימין בן ברכה                    ישראל בן חווה

בריאות ואריכות   -יהודית אסתר פראדל בת חיה
 ימים
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19:09 

19:27 

19:30 

19:27 

20:21 

למרות שגם כלב בן יפונה לא מת כמו שאר 
 המרגלים, אשר לא זכו להיכנס לארץ.

 

 ובמה זכה יהושע לכבוד הגדול הזה?
 

המדרש כותב: "יהושע שלא היה בן תורה 
קורין אותו כסיל, ובשביל שהיה  והיו ישראל

שהיה מכבדו משרת משה זכה לירושתו, 
ופורס הסדין על הספסל ויושב תחת רגליו. 
לפיכך אמר הקב"ה: איני מקפח שכרך. ועליו 

 (משלי כז, יח). נאמר: "נֵֹצר ְּתֵאנָה יֹאַכל ִּפְריָּה"
 

יהושע זכה להנהגה אחרי משה רבינו מכיוון 
שהיה מסדר את  ששירת אותו באמונה. על

 הספסלים ופורס את המחצלאות.
 

כך מוגדר יהושע בפעם הראשונה שבה הוא 
נזכר בתורה לצידו של משה רבנו: "וַּיָָקם 
מֶֹׁשה וִיהֹוֻׁשַע ְמָׁשְרתֹו וַּיַַעל מֶֹׁשה ֶאל ַהר 

ִקים"  .(שמות כד, יג) ָהֱא
 

וכך הוא נזכר לאחר מות משה, בשעה 
"וַיְִהי ַאֲחֵרי  שהחל להנהיג את עם ישראל:

מֹות מֶֹׁשה ֶעֶבד ה' וַּיֹאֶמר ה' ֶאל יְהֹוֻׁשַע ִּבן נּון 
 (יהושע א, א). ְמָׁשֵרת מֶֹׁשה ֵלאמֹר"

 

אפילו אז, כאשר הפך להיות נשיא ישראל 
מוזכר יהושע כמשרת משה  ומנהיג הדור,

ולא כתלמיד משה, מפני שגדולה שימושה 
 (ביאור הגר"א) יותר מלימודה.

20:19 

20:22 

20:19 

21:15 

21:12 

21:15 

21:12 

 פינחספרשת  עין חמדפניני 

 לעילוי נשמת  העלון מוקדש
ז"ל גורג'יה בן משה

 לרפואה שלימה
אסתר בן לנוריאל

 לרפואה שלימה
 לאיידה חיה בת אסתר

 ולילד אלחנן רפאל בן איריס
 ולילד אורי חיים בן שלי

נון לכבוד הגדול ביותר שיכול -זכה יהושע בן
היה אדם לזכות בו לאחר מותו של משה 
רבנו. הוא זוכה למה שלא זכו כל האחרים, 
לשבת על כס רבם של הנביאים, למלוכה, 

 לנבואה ולנשיאות הסנהדרין.
 

נון גדול -במה היה כוחו של יהושע בן
 מכוחם של אחרים?

 

משה רבינו, רבו של יהושע בן נון, היה גדול 
 מלידתו. על הפסוק: "וֵַּתֶרא אֹתֹו ִּכי טֹוב הּוא"

דרשו חכמים כי בשעה שמשה  (שמות ב,ב)
 נולד התמלא כל הבית אור.

 האם גם יהושע היה ענק מנערותו?
 

אומר שלמה המלך: "אֹוָצר נְֶחָמד וֶָׁשֶמן ִּבנְוֵה 
את  (משלי כא, כ). ְּלֶעּנּו"ָחָכם, ּוְכִסיל ָאָדם יְבַ 

ראשיתו של הפסוק דרשו חכמינו על משה 
ּוְכִסיל רבינו. ואילו על סופו של הפסוק אמרו: "

זה יהושע שלא היה בן תורה  -ָאָדם יְַבְּלֶעּנּו 
 ".והיו ישראל קורין אותו כסיל

 

 האומנם יהושע לא היה בן תורה?
 

 אפשר שבתחילת ימיו לא היה בן תורה. ואולי
גם אח"כ כשכבר היה מגדולי התורה בדור, 

 היו כמה וכמה שהיו גדולים ממנו. 
 

אומר הרמב"ן בפירושו לתורה בתחילתה של 
, כי המרגלים שנשלחו (יג, ד)פרשת שלח 

לתור את הארץ נמנים בתורה לפי מעלתם, 
ואין מעלתם שווה, אבל יש בהם גדול "

 ".מחברו בחכמה ובמניין, והקדים הנכבד
 

ה זו נמנה כלב בן יפונה לפני יהושע ברשימ
נון, ואף על פי כן מי שהנהיג את עם -בן

ישראל לאחר פטירתו של משה היה יהושע, 

ֹ ֶאת יָָדיו ָעָליו וַיְַצֵּוהּו"  (במדבר כז, כג) "וִַּיְסמ

 איתנה ובריאות טובה, פרנסה ק"שז
 וגלית בת מסודי לאליהו ניזרי בן ימנה

 ן דליה אפרת וב"בבלהצלחת אברהם גורג'י 
 יוסף ליאור בן דליה אפרת וב"בוהצלחת 

  ורפואת כל עם ישראללהצלחת 

 העלון מוקדש לעילוי נשמת מור אבי ציון סאלח בן צ'חלה ז"ל



 

 

 
 י"ז בתמוז ומה משמעות הצום בימינו, וכן מהן ההלכות הנוהגות בו?-מה אירע ב 
 

 :'הכשרות למעשה' ספרומתוך  אליהו חיים פנחסי, הרבלהלן סיכום ההלכה מפי 
 

 י"ז בתמוז:-הובא כי חמישה אסונות אירעו ב (פרק ד' משנה ו')במסכת תענית 
 י"ז בתמוז מהר סיני ולאחר שראה את עגל הזהב, שיבר את לוחות הברית.-משה רבינו ירד ב -השתברו הלוחות 
-בקעו חומות הרי"ז בתמוז מאחר ונ-(באחד בבוקר ואחד בערב.  -בכל יום היו מקריבים בביהמ"ק שני כבשים -בוטל התמיד 

הבית, גם הכהנים נקראו להילחם, ולא נמצא אף כהן טהור, שיקריב את התמיד. עניין אחר, שמימי מלכות הרשעה, היו משלשלים להם שתי 
קופות של זהב והם היו מעלים כבשים. באותו יום העלו להם שני חזירים. לא הספיקו להגיע למחצית החומה, עד שנעץ החזיר את ציפורניו 

 ב"ק פ"ב ע"ב). מקור:ומה והזדעזעה ארץ ישראל ת"ק פרסה על ת"ק פרסה. בח
(יש דעות בתלמוד ירושלמי כי גם בזמן חורבן בית ראשון נפרצו החומות בימי בית שני טיטוס וחייליו פרצו לעיר  -הובקעה העיר 

 י"ז בתמוז).-ב
 פנוס ויש המייחסים את מעשה זה לסופנוס).(יש המייחסים מעשה זה לאנטיוכוס אפישרף אפוסטומוס הרשע את התורה.  
ישנן שתי דעות, האחד אפוסטומוס הרשע, והדעה השניה שהכוונה לפסל, שהעמיד מנשה מלך  -הועמד צלם בהיכל 

 יהודה.
 

 הימים שבין י"ז בתמוז לתשעה באב נקראים ימי בין המיצרים. ימים אלו הם ימי אבלות, מכיוון שבתקופה זו חרב ביהמ"ק.
 

מתחיל בעלות השחר ומסתיים בצאת הכוכבים. האיסור הוא רק לגבי אכילה ושתיה, ואין איסור לגבי נעילת נעליים הצום 
 ורחיצה.

 

(אפילו לא מלאו ג' או מעוברת המקיאה או שחשה בחולשה רבה  (שהוכר עוברה, דהיינו ג' חודשים להריונה והלאה) נשים מעוברות
ומניקות פטורות מלצום, מכל מקום לא יאכלו מעדנים, אלא רק מה שהן  ום ליצירת הוולד)י 40חודשים להריונה, ובפרט אם עברו 

 צריכות. 
 

פטורה. זקן תשוש  -יום להפלה עד שנתיים, אם מרגישה חולשה  30פטורה מהצום. לאחר  -יום 30אישה שהפילה, בתוך 
מי שאומר שרק אישה שמניקה בפועל פטורה  חודשים ללידה, פטורה. ויש 24כוח, המצטער מהתענית, פטור. מניקה בתוך 

חודש מהלידה כסברת המקילין. ואם  24מהצום. למעשה, אישה חלשה שהלידה גרמה לה לחולשה רבה, יכולה להקל כל 
 מרגישה בעצמה שיכולה להתענות, תתענה.

 

סוף התענית. אם אכל אדם ששכח, שהוא בתענית ובירך, יטעם מעט, כדי שלא תהיה ברכתו לבטלה וימשיך להתענות עד 
 עננו. ואם אכל יותר מכזית, לא יזכיר עננו. -בטעות פחות מכזית, יכול להזכיר בתפילת העמידה בשחרית ובמנחה

 

  ניתן להקל יותר. בכל מקרה יש לעשות שאלת רב.  -בשנה זו, שבה י"ז בתמוז חל בשבת, והצום נדחה ליום א'
 
 
 

שח הגה"צ רבי יעקב גלינסקי זצ"ל: אחד מענקי המוסר של נובהרדוק היה רבי דוד בודניק זצ"ל. מי אני ומה אני, שאתאר 
את עוצמת הנהגותיו, אבל משהו, מעט מזעיר, אספר מיראת השמיים שלו. באחד הימים הלך לטייל ביער, שקוע בלימודו 

זעם. עוד רגע, והנה התנפל עליו הכלב האכזרי והרעב.  ובתורתו. לא שם לב לכלב הענקי המתקרב אליו בשאגת
 

שיניו החדות, המאיימות, פעורות לעברו. טרם סיפק בידו של ר' דוד לעשות דבר, והשיניים הנוראות, השוקקות לטרף ננעצו 
כי ככה לימדו בבשרו עד זוב דם. הכלב הפליא בו את נגיסותיו, ור' דוד התעלף. כשהתעורר, שאלוהו חבריו: "דוד, דוד, ו

 אותך בנובהרדוק? להתעלף בגלל כלב?".
 

ה' -פי-ענה להם ר' דוד בסערת נפש: "וכי חושבים אתם, שבגלל הכלב התעלפתי? לא היה שם בכלל כלב, היה שם מוצא
בי  שהתגלגל בצורת כלב. ה' גזר על הכלב: לך ונשוך את דוד בן חיה. והכלב, נאמן למוצא פי ה', מיהר לרדוף אחרי ולנעוץ

 את מלתעותיו.
 

"אלא מה? כשהתבוננתי בעיני הכלב ששקקו לטרף, כשראיתי את עיניו מלאות דם התשוקה, כשראיתי את כל מהותה 
הטורפת של החיה בבואה לעשות את רצון ה', זעק ליבי בקרבי: 'דוד, דוד, ראה נא את החיה הזאת בשליחותה! ראה כיצד 

את השתוקקותה, את הלהט הבוער בה! האם אי פעם קראת כך קריאת שמע? היא מבצעת את רצון ה'! ראה את עיניה, 
 למדת פעם באותה עוצמה בה מתנפלת עליך החיה? והרי אינה מצווה על יראת שמיים ואהבת ה'. 

 

מרוב צער ומרירות על שפלותי בשליחותי לעומת ראה נא את יראתה! את השלימות בה היא מבצעת את רצון בוראה!'. 
". "וזאת", מסיים רבי יעקב את סיפורו המרטיט, "היתה יראת השמיים של נובהרדוק". ותו, התעלפתי...הכלב בשליח

 (מתוך 'רבי יעקב אומר')
 
 

םָׁשַמיִ ת יְִרַא  

 לשאלות בהלכה
נא לפנות לרב אליהו פנחסי 

 052-6329144בטל' 
 (הנייד באישור ועדה רוחנית)
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שלמה, הצלחה, זיווג הגון, חזרה בתשובה וכו'  ניתן להקדיש את העלון לעילוי נשמה, רפואה
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 9076926. מבשרת ציון. מיקוד 83375א ת.ד. 26כתובת המערכת: עבור ליאור עצמון, רח' הבושם 
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לקבלת העלון חינם במייל מדי 
 שבוע, יש לשלוח בקשה למייל 
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 זְּבַתּמּו"ז ים צֹו -ׁשֹוֵאל ּוֵמִׁשיב ַּבֲהָלָכה



 

 

רבינוה בצל לשבות פעם נסע זיע"א) שינאווא חסידות ומייסד משינאווא יחזקאל' (ה'דברי זצ"ל הלברשטאם שרגא יחזקאל ר' רה"ק

בסלוצק. בהיותו כבן שמונה היגרו הוריו  )1880(נולד בשנת ה'תר"מ  -הרב יעקב יוסף הרמן זצ"ל
איתו ועם אחותו הקטנה לארצות הברית והתיישבו בלואר איסט סייד בניו יורק. אביו התקשה 
למצוא עבודה כמורה פרטי, ועבודות אחרות לא נמצאו מאחר שסירב לעבוד בשבת, ולכן חמש 

מכן חזרו הוריו ואחותו לרוסיה והוא נשאר לבדו בניו יורק. התפרנס מחנות פרוות שנים לאחר 
כאשר בשלב מסוים נקלע לחובות כבדים, ונאלץ לסגור את חנות הפרוות שבבעלותו. הוא החליט 

 שלא להכריז על פשיטת רגל, והתאמץ להחזיר את כל חובותיו. 
 

לאחר מכן התפרנס מעסק לשיווק חלב ישראל. ביתו היה פתוח תמיד לאורחים. בשבתות וכן 
במהלך השבוע עשרות אנשים, כולל בעלי מוגבלויות פיזיות ורגשיות שלא היה להם מקום אחר 
התארחו בביתו. גם ראשי ישיבות מאירופה שבאו למסעות גיוס כספים בארצות הברית, כדוגמת 

פינקל, הרב ראובן גרוזובסקי, הרב אליהו אליעזר דסלר והרב ברוך בער  הרב אליעזר יהודה
 ליבוביץ', בחרו להתארח בביתו, בשל הקפדתו על כשרות מהודרת ביותר. 

 

עלה לארץ והתגורר ) 1939(הקפיד על תפילה בציבור ומסר נפש עבורה. בשנת ה'תרצ"ט 
ה שערים. מסר שיעורים בישיבות בירושלים, שם פתח חנות למכירת תשמישי קדושה בשכונת מא

(ישיבתו של הגאון הרב 'רבינו יצחק אלחנן' ו'רבינו יעקב יוסף'. הקים את ישיבת 'תפארת ירושלים' 
המנוחות -שנים. ציונו בהר 87-חי כ ).1967(י"ז בתמוז ה'תשכ"ז  -. נפטר במשה פיינשטיין זצ"ל)

 בירושלים.
 

(אלמנת מרת חיה מרים  (זיווג ראשון),מרת איידל  נשותיו:מרת רבקה.  אימו:ר' יצחק אייזיק.  אביו:
 (נישאה לגאון מרת חיה אסתר  (מזיווג ראשון):ילדיו זיווג שני).  -הגאון הרב זלמן דב וינר

, (נישאה לגאון ר' חיים פנחס שיינברג)מרת בסי  (נפטרה בצעירותה),מרת פרידה  טוב ליפמן שטרן),-ר' יום
הכל • מספריו:(סופרת ומחנכת).  מרת רוחמה שיין הגאון ר' מרדכי אליפנט),(חותנו של  ר' נחום דוד
 .(נכתב ע"י בתו, מרת רוחמה שיין)סיפורי הנהגותיו  -לאדון הכל

יפר הרב משה אהרון שטרן זצ"ל, שפגש פעם את הרב הגאון יחיאל מרדכי גורדון, ראש ישיבת לומז'ה. הרב גורדון סיפר לו מעשה על ס
רבינו. בשנת ה'תרפ"ט היה הרב גורדון ראש ישיבה בלומז'ה. באותה תקופה התרחשה נפילה גדולה של עסקים באמריקה. המצב בישיבה 

 אמריקאים הפסיקו לשלוח כסף לישיבות, והמצב הלך והידרדר מיום ליום. היה נורא ואיום, התומכים ה
 

לילה אחד, התכנסה ההנהלה לישיבת חירום, כיצד ניתן להציל את המצב. באסיפה דובר  בישיבה למדו באותה עת כארבע מאות בחורים!.
אין!  -עבור ארוחת הבוקר שלמחרת. יותר מזה שלא נותר מאומה בשביל להאכיל את הבחורים, מלבד חתיכת לחם ומעט מים לכל בחור ב

 והנורא מכול, שאין שום תקווה נראית באופק להצלת המצב. 
 

שלאחר ארוחת הבוקר יארזו את החפצים וישובו לבתיהם, הוחלט, שמחר לאחר התפילה, יעלה ראש הישיבה על הבימה ויודיע לבחורים, 
למחרת, אחר התפילה, הביטו ראש הישיבה והמשגיח זה בזה, ולא היו מסוגלים להוציא מפיהם את ההודעה הנוראה.  הישיבה נסגרת!

הבחורים, שלא ידעו את התכנון, ירדו כהרגלם לאכול, ומיד אח"כ פנו ללימודם. ראש הישיבה והמשגיח נבוכו. הם ידעו נכונה, שאין להם שום 
 הריים. מה יעשו?דרך להאכיל את הבחורים בארוחת הצ

 

"הבה ונשלח שליח לדואר", אמר ראש הישיבה בתקווה, "אולי בכל זאת הגיע צ'ק של עשרים או שלושים דולר, ונוכל לקנות מעט אוכל לארוחה 
פתחו נוספת". (הדולר בתקופה ההיא, היה בעל ערך גבוה ביותר). שליח נשלח לדואר. עד מהרה שב הלה ובידו מעטפה סגורה. צוות הישיבה 

 המעטפה הכילה צ'ק על סך אלף דולר! מיהודי עלום בשם ר' יעקב יוסף הרמן.את המעטפה, ונשימתם נעתקה מרוב תדהמה. 
 

לאחר החודש ההוא בס"ד השתנה המצב הכלכלי, והישיבה נותרה עומדת על נוסף.  חודשסכום הכסף הזה סייע באחזקת הישיבה למשך 
יפור הזה, סיפר שבאותה תקופה כל העסק שלו ירד לטמיון!. היה לו עסק של בגדים והוא הפסיד את כשנשאל לאחר מכן רבינו על הסתילה. 

 ". הכסף בעסק הלך לאיבוד, אציל לפחות את מה שנותר בשביל תורההכול. נותרו לו בבנק אלף ושלוש מאות דולר בלבד. אמר רבינו: "
 

פתח את ישיבת 'תפארת ירושלים', ישיבתו של הגאון הרב  -חמישים דולר נוספים אלף דולר הוא שלח, כאמור, לישיבת לומז'ה. עם מאתיים ו
תרומתו בסך משה פיינשטיין זצ"ל. המלמדים ומגידי השיעורים של הישיבה חששו לפתוח את הישיבה, ללא כסף מזומן עבור השכירות. 

הדפיס את הלוח הראשון של  -ים האחרונים שנותרו בחמישים הדולרמאתיים וחמישים דולר, הספיקה לדמי השכירות, והישיבה נפתחה. 
 זמן הדלקת הנרות, כסיוע לציבור שומרי התורה והמצוות שיוכלו לדעת מתי להדליק נרות. (מתוך 'מידות והנהגות טובות')

בינו לבש אותה בפעם נו, ר' נחום דוד הרמן קנה לאביו, הצדיק רבי יעקב יוסף הרמן, מתנה לשבת, קפוטה מחוייטת ויקרה מאוד. בשבת, רב
הראשונה. הצדיק נהג לחלק את הטשולנט ('חמין'), ולהגישו בעצמו לאורחים הרבים, שהגיעו לביתו. אחד האורחים היה מופרע בנפשו, 
כשהניח רבינו את צלחת הטשולנט לפניו, לקח האורח את הצלחת, ושפך את תוכנה החם והסמיך על הקפוטה החדשה, כשהוא צועק: "אינני 

 ב זאת!".אוה
 

תדהמה אחזה באורחים, כולם היו המומים. האורח, שנחרד ממה שעולל, קפץ מהכסא, וברח מהבית. מבלי לקנח אפילו את הטשולנט מעל 
אתן לך צלחת אחרת של הקפוטה, פתח רבינו ברדיפה אחריו... בתוך דקות רבי יעקב יוסף חזר, כשהוא מחזיק את האורח בידו ומרגיעו: "

", אמר ברוחב לב. כשקינח את הקפוטה עד כמה שהיה מותר בשבת, פנה ואמר אליו בנו ר' נחום דוד: "אבא, בוודאי שתאהב טשולנט, אותה
 ".אם יש בליבך רחמנות, אינך זקוק לסבלנותאתה זקוק לכל כך הרבה סבלנות". ענה לו רבינו: "

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ֹ ב ָהרַ  -ִאם ִראׁשֹוִנים ְּכַמְלָאִכים ן זצ"לֶהְרמָ ף יֹוסֵ ב יֲַעק  

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

 (הנייד באישור ועדה רוחנית) 052-6329144 בפיקוחו של הרב אליהו חיים פנחסי שליט"א 



 

 

  
 

 
"ריבש"ע, אתה מעמיד אותי בניסיון לא קל, ללכת עכשיו חצי 
שעה עייף ורטוב כדי להשיב אבידה לבעליה". והנה נזכר במה 

כיצד חש לאחר שמכשיר הסלייסר שאירע לו בתחילת השבוע 
 הסידור הוא לא פחות. נעלם. לבטח הכאב של מי שאיבד את

 

הרב לא היסס, לקח את הסידור ופנה לכתובת שהייתה על 
הסידור. כשהגיע למקום, התקבל ע"י כל בני המשפחה 
בשמחה. אם הבית שמחה והתרגשה. היא נישקה את הסידור 
מכל צדדיו ואמרה... "בזכות ה'בבא סאלי' ובזכות ה'בבא חאקי' 

ת עוד שמות צדיקים ובזכות ה'בבא מאיר'..." והחלה למנו
 נוספים...

 

הרב סיפר, שבאותו שבוע איבד גם הוא מכשיר סלייסר, וחש 
בצער האובדן, ולכן טרח להחזיר את הסידור, שגם הם איבדו. 
בירכה בעלת הבית שבזכות כל הצדיקים, הרב ימצא את 
המכשיר שאבד לו. וסיימה: "כמו ששימחת אותנו, ישמחו 

 אותך".
 

קיבל הרב טלפון: "כבוד הרב, אני נמצאת ביום ראשון בבוקר 
כרגע ליד מקווה לטבילת כלים, רציתי לשאול איזה חלקים צריך 
להטביל במכשיר סלייסר?". הרב חש בזרם בכל גופו ושאל: 
"סליחה, היכן נקנה המכשיר?". "אני לא מבינה", השיבה 
 האשה, "שאלתי שאלה בהלכה, והרב מתעניין היכן זה נרכש?".

 

"בעלי הביא את זה". ביקש  –בקשה ומיד אסביר לך" "תעני ב
הרב את מספר הנייד של בעלה, והבטיח לחזור אליה. הוא שאל 
את הבעל והלה סיפר כי מצא זאת ליד פח האשפה. "זה היה 

ליד הכניסה מצד ימין ובשעה זו וזו?", שאל  5ברחוב זכריה 
 הרב.

 

נחתי זאת "בדיוק!", קרא הבעל. "דע לך, שזה המכשיר שלי, ה
שם לרגע אחד וכששבתי אחרי דקה וחצי זה נעלם, אין לי 
טענות אליך". אחרי שהרב נתן סימנים אמר הבעל שישיב את 
המכשיר, התקשר לאשתו, וסח לה את כל אשר אירע. בערב 
נקשו בדלת ביתו זוג, הם נכנסו והבעל הניח את המכשיר על 

 השולחן.
 

הדברים שאירעו הרב קיבלם בשמחה וסיפר על השתלשלות 
בנתיבות. "הקב"ה העמיד אותי בניסיון להחזיר מאה ועשרים 

 שקלים כדי שיוחזר לי מאה שקלים, ממש מידה כנגד מידה".
 

"אבל, הסכום לא מקביל". אמר הבעל, שהשיב את המכשיר. 
הרב נותר פעור פה. לבסוף השיב "נו... עשרים שקלים...". 

אישה שברכותיה עשו לאחר מכן אמר הרב: "בוא ונשמח את ה
פרי". הוא התקשר אליה וסיפה שהסלייסר חזר, והכל בזכות 

: "כמו שאני החזרתי לכם ףהתפילות והצדיקים שהזכירה. והוסי
 סידור במאה ועשרים, כך הושב לי".

 

"כבוד הרב, רגע אחד", הפסיקה האשה את דבריו, "סליחה 
 שאני מתפרצת. אומנם המוכר דרש מאה ועשרים ש"ח, אבל

אני הורדתי אותו למאה ש"ח....". דמעות נצנצו מעיני הרב והוא 
 ".לא יאומן! מידה כנגד מידה בדיוק!זעק: "

עלינו לדעת כי כל דבר שקורה בעולם הוא מידה כנגד מידה. 
סיפר הרב חיים זאיד כי באחד הימים לאחר תפילת ערבית 
 בביה"כ איצ'קוביץ בבני ברק בדרכו לביתו צלצל הפלאפון שלו. 

 

בצד השני הייתה אישתו שביקשה ממנו להיכנס ל'קניון רפאלי' 
שהיא זקוקה לו.  (קוצץ ירקות)ולרכוש מכשיר 'סלייסר' 

"בשמחה" השיב הרב, ופנה לעבר החנות. כשניכנס לחנות, 
זיהה אותו המוכר וניגש אליו. "שלום עליכם כבוד הרב", אמר, 

 והושיט את ידו. 
 

יר 'סלייסר'. תוך מספר רגעים הרב השיב כי הוא מעוניין במכש
הורד מהמדף העליון המכשיר והונח לפני הרב. על המכשיר 

מאה ועשרים ש"ח. בסיכומו  -הייתה מדבקה בה צויין המחיר
של עניין גבה המוכר מאה שקלים לאחר הנחה של עשרים 

 שקלים.
 

הרב שילם, לקח את המכשיר עטוף בניילון ויצא לביתו. לפתע 
הקו הרב בוכריס מטבריה. "כבוד הרב, אני  מצלצל הנייד. על

צריך טובה קטנה, שלחתי עכשיו פקס למשרד של 'לב אחים', 
אני מבקש מהרב שיקרא את מה ששלחתי, יעבור על זה, ואז 

 כשהרב יבין את כל הפרטים ארצה לשאול שאלה".
 

. בקומה רביעית נמצאים 5הרב הסכים ופנה לרח' זכריה 
כשהגיע ליד הבניין, הבחין כי לא המשרדים של 'לב אחים'. 

רחוק מהכניסה עומד מיכל גדול של אשפה (צפרדע). הוא 
הניח את המכשיר בפינה ליד הפח, עלה לקומה הרביעית, 

 לקח את דפי הפקס, וירד למטה. 
 

כל זה ארך דקה וחצי לכל היותר. מה רבה הייתה הפתעתו, 
ו. עד מכשיר הסלייסר נעלם! הרב חיפש בכל הצדדים, ואיננ

'מי שם מכשיר ליד  -מהרה החל ללמד זכות על אותו אדם
הפח, רק אדם שביקש להיפטר מזה משום מה והניחו במקום 
הפקר'. עם כל הצער, קיבל זאת בשמחה. "כל מה דעביד 

 רחמנא לטב עביד".
 

שבת לאחר מכן הוזמן הרב לנתיבות כדי לשאת דרשות. 
חש בחום עז. בשעה שתיים סיים את הדרשה. כשיצא לרחוב 

באותה שעה הייתה הטמפרטורה קרובה לארבעים מעלות 
צלסיוס. כולו הפך לספוג מים, זיעה נטפה מכל גופו והוא מיהר 

 לדירה הממוזגת שהוכנה עבורו.
 

פתאום ממש ליד הדירה, מבחין הרב בסידור המונח על 
הרצפה. הוא מרים את הסידור, הופך אותו, ובצידו השני יש 

ש"ח'. עומד הרב וחושב: "מה  120המחיר: ' עוד את מדבקת
עושים? קשה מאוד לסבול את החום, אולי יניח את הסידור על 

 גדר האבנים?".
 

'השבת אבידה', היצר הטוב לוחש. בדף הראשון של הסידור 
הרב מבחין בהקדשה מרגשת שכתבה אימא לבנה, למטה 
מופיעה כתובת. פנה הרב לאחד מהעוברים ושבים ושאל לגבי 
הכתובת. "זה לא באיזור הזה, אולי רבע שעה מכאן", השיב 

 והראה את הדרך.
 

הִמּדָ ד ְּכֶנגֶ ה ִמּדָ   

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

ע"ה     שרה בת נרקיס ע"ה ל    רייזל  שושנהבת  זהבה                        אביבה בת איירין ע"ה                                         שמואל בן רבקה ז"ל    ז"ל חיים משה גרשון בן שלמה יחזקאל
אביגדור בן ג'ולי ז"ל     עמירם בן דבורה ז"ל                אברהם בן יונה ז"ל                                                                                   ז"למשה בן רוזה        ר' עוליאל ישועה בן סטה מקנין זצ"ל

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

ז"ל  יוסף בן מרים נוסרת  חי זיזי בן קלרה ז"ל                            דב בן יצחק ז"ל                                 דוד בר חסיבה ז"ל                                                                   שני בת אסתר ע"ה   
רחל רפאת בת השמת ע"ה  ע"ה     ז"ל             סוליקה בת עישהר' יצחק בן מסעודה קדוש                                                             חווה בת יעקב צבי ע"הע"ה                          מסודי בת חביבה 

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

ספירנס תקווה בת נעימה ע"ה             דניאל רפאל בן חגית ז"ל         זילפה בת רנדה ע"ה                                      יעקב בן נעמה ז"ל                               אורה בת נעימה ע"ה                           
   אביבה לושי ע"ה                     ז"ל יהודה בן סעידהתר בת זהרה ע"ה                 מישא אס   שרה בת מורברי רחל ע"ה                    שמעון בן חנה ז"ל                                                                 
כל נשמות עם ישראל         עפאת בת השמת ע"ה        אברהם בן דינה ז"ל                           אלון בן סעדה ז"ל                                גורג'יה בת נעימה ע"ה                                                         

 לע"נ

תנצב"ה
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  ""פנחספנחס""פרשת פרשת  
נאו את קנאתי בתוכם ולא כליתי נחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל בקפ"

  ].יא, כה ["בני ישראל בקנאתיאת 
, הרבה מחזות ראיתי בימי חיי, ים עיר הקודשבאחד הימים נאלצתי לעבור באחד מהרחובות הסואנים של ירושל

בגומחה המובילה , אבל הוא עומד בצד הרחוב, איש לבוש היטב בצורה מכובדת, אבל מחזה כזה לא ראיתי מעודי
  .ופשוט מדבר לעצמו בקול רם, לאחת החנויות

לא היה אף , לא. גשעם הרבה ר, עם הבעות פנים, עם תנועות ידיים: הוא נשא נאום של ממש, האיש לא רק דיבר
                   .  בלי עין הרע–והפה שלו מדבר , עיניו נעוצות בנקודה דמיונית באוויר, הוא עמד בודד. בדקתי. אחד מולו

אבל מבט מעמיק יותר הבהיר שאין לו . הוא פשוט מדבר בפלאפון: לרגע אחד נתתי לעצמי הסבר. זה כבר היה מוזר
 ועוד בשיא הרצינות –האיש באמת דיבר לעצמו . חולצתושום חוט לא משתלשל אל תוך , שום אוזניה באוזן

  .וההתלהבות
ואז הסבתי לעניין את תשומת ליבו , הייתי חייב לפצח את החידה. הוא היה נראה מכובד למדי בשביל להיות משוגע

עוד חבורה של בחורים . מסתבר שלא הייתי היחיד שהיה משועשע. של חברי האמריקני שהלך עמי באותה עת
  .הם עמדו וגיחכו על האיש המוזר העומד ונואם לעצמו. ו לתימהון האדיר של התופעההצטרפ

איך קוראים ... נו... זה. "אמר לי" ?אתה יודע מי זה: "פתאום אחז בידי בהתרגשות, אבל חבר שלי האמריקני
, אחד עם מצלמהאיש : אבל עכשיו קרב אל המשוגע הלבוש יפה צוות צילום גדול, החבר שלי עוד לא נזכר "...לו

ועוד אחד ששאל את האיש המכובד האם , עוד שניים שירדו לעולם הזה כדי להחזיק מיקרופונים לאנשים אחרים
  ?הוא מוכן

זה שדרן שאנשים בכל רחבי , ביותר בארצות הבריתהחבר שלי הסביר לי שזה אחד משדרני הרדיו הבכירים 
                   , אז עד שצוות הצילום התארגן,  מקליט כתבההוא, אמריקה נצמדים למקלטי הרדיו כדי לשמוע אותו

  .הוא עשה חזרות על הטקסט
עמדו פה כמה . קודם עמדת בפתח החנות ודקלמת לעצמך את הטקסט", ושאלתי אותו, כ ניגשתי אליו"אח

  "?זה לא מפריע לך, וצחקו עליך", ה קודם על השדרןגלגלהצבעתי על החבורה ש"... נערים
אתה יודע כמה אני מקבל : "ידידי הצעיר, שמע, השדרן הביט רגע בחבורת הצעירים ופיו התעקל בחיוך של זלזול

דקת שידור אחת שלי שווה . המשכורת שלי היא אחת השמנות ביותר בתעשיית הבידור האמריקנית? לעונה
אתה באמת חושב שאני בכלל  .וכל רגע עושה כסף גדול, לכן אני עומד פה. אם לא מאות אלפי דולרים, עשרות

  ."סתם בחורים עלובים? מי הם? אתה באמת חושב שאני מתייחס אליהם? רואה אותם
אל יתבייש מן המלעיגים "ח "ע או"פתאום חדרה במוחי ההבנה של המשמעות האמיתית של ההלכה המובאת בשו

לא יעזור , וא לא שלם עם עצמואם ה,  אם יהודי מרגיש נחות מול אלו שלא שומרים תורה–" 'עליו בעבודת ה
  .הוא תמיד יחוש צורך להתנצל, הוא תמיד לא ירגיש בנוח, הוא תמיד יתבייש. כלום

, הוא יתכווץ במבוכה וימהר, חייב להתפלל מנחה בקרן רחוב או לברך ברכת המזון באיזה חתונה, למשל, אם הוא
אנחנו עושים הרבה יותר ', ים את מצוות ההחוכמה היא לדעת ולהפנים שכל רגע שאנחנו מקיימ, כי לא נעים

  .מאחת המשכורות השמנות בתעשיית הבידור האמריקנית
: ל"עד אין קץ שהרי אמרו חז, עשרות אם לא מאות אלפים. החכמה היא לדעת שכל רגע אנחנו אוספים אוצרות

אנחנו פשוט לא , יבאופן אוטומט, ואז" יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא יותר מכל חיים בעולם הזה"
  ....הוא אפס? מי הוא בכלל? ההוא מלגלג עלינו? ההוא מביט עלינו! רואים אף אחד
א ווהלך לעשות רצון קונו על אף שידע על הרינונים שעלולים לב, נחס לא הפריע העובדה שלגלגו עליוולכן באמת לפ

                   צלו יתברך מי שעושה רצונו כדי לרמז שא, יחסו אחר אהרן, ה שחס על כבוד הצדיקים"אבל הקב, עליו
  .)נצוצות( ...הוא העיקר

  .)י"רש(על שמעטתי את הירח ,  הביאו כפרה עלי:ה"הקבאמר  ].טו, כח[ "'ושעיר עזים אחד לחטאת לה"
         . לא חמה ולא קרה, שלא להיכנס בשום אופן לבית המדרש עם שתייה, קיימת תקנה קפדנית, באחת הישיבות

עליו לשתות אך ורק , או כדי להתרענן ולהתרכז בלימוד, לחיזוק מזגו, גם בחור שנאלץ לשתות כדי להרוות צימאונו
  . מחוץ לכותלי בית המדרש

, דלת בית המדרש נפתחה, באמצע השיעור.  בהיכל בית המדרש"שיעור כללי"מסר ראש הישיבה , באחד הימים
  ...ונכנס בחור כשבידו כוס תה מהביל

חרף התקנון , על אף האיחור והכניסה להיכל הישיבה עם כוס השתייה, למרבה הפלא. כולם הביטו בו בתדהמה
  . הבחור התקדם מעדנות לעבר מושבו באדישות ובארשת פנים טבעית, כך ידוע-הכל

נא לשמור על קדושת העלון    
   .אין לקרוא בשעת התפילה

 !לחן שבתמומלץ לקרוא בשו

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

 ל"ז בן שרה מוריס מורטזה נ"לע

 .ו"הייצחק בן טובה , ו"הייקוט רבקה בת רחמה  ,ו"הי בת דיאנה מיכל אפרת חיה, ו"הי אברהם בן סולטנה, ו"הישלמה אחיה בן הלן , ו"הימהרנגיז בת טאוס לרפואת 



אל תשכח לומר , ה'יענקל: "הוא קרא לעברו. אם כי לא בגערות ונזיפות, הישיבה החליט להוכיח את הבחורראש 
  ...הבחור התמלא בבושה והחליף צבעים. כולם הבינו את התוכחה הקשה של ראש הישיבה...". 'שהכל'

לאחר מכן הטביל שוב ... נווהניחו על גבי עי, הטבילו בתה, הוציא הבחור מכיסו צמר גפן, לאחר שהתיישב במקומו
" קומפרסים"ועשה , וכך לאורך כל השיעור הבחור האזין ברוב קשב לדברי ראש השיבה... והניח על העין השנייה

  ...לעיניו
           . יש לי דלקת חריפה בעיניים: "התנצל על האיחור וסיפר, הבחור מיהר לגשת לראש הישיבה, בתום השיעור

          ,אש הישיבהשלוותר על שיעורו של ר, אך לבסוף החלטתי. הגיע לישיבהלא הייתי מסוגל ל, מרוב סבל וכאב
אך נאלצתי להביא תה כדי לשטוף בו את , ד להתגבר על הכאב הנורא"במאמץ רב הצלחתי בס... זה לא בא בחשבון

 הוא אוהב תורה כזה שבמסירות רבה התגבר על, אלא בדיוק להיפך, רוח- התברר אפוא שהבחור כלל לא גס". עיניי
  ... כאביו והגיע לשיעור

או שמא מכיון שלמראית עין הוא עבר , האם עלי לבקש את מחילת הבחור: כעת התעורר ראש הישיבה בשאלה
אם כן יתכן שנהגתי כדין בכך שהוכחתי , לעיני ראש הישיבה וכל מאות הבחורים, בשאט נפש על תקנת הישיבה

  ? אותו
לי לעשות פעולה מסויימת על מנת שלא יחשדו בי שכוונתי לשתות אולי היה מוטל ע: וגם הבחור התעורר בשאלה

 , מותרדם דגיםש, וכעין מה שמצינו בשלחן ערוך, כגון על ידי הנחת הצמר גפן על גבי הכוס, את התה בבית המדרש
 , או עוףתה דם בהמה עלולים לחשוד בו ששושכן ',מראית עין'משום , אסור לשתותו ,וסקבצו בכאם  ומכל מקום

   ?הקשקשים מוכיחים שדם דגים הואשכן  , לשתות את הדם מותר, קשקשיםאך אם יתלה על גבי הכוס
  :א"ר הגאון יצחק זילברשטיין שליט"מוהשיב 

, ):'ס( מהגמרא במסכת חולין -? מניין הראיה לכך.  גם אדם גדול שפוגע בקטן צריך לבקש את מחילתו ולפייסו)א
וכי אפשר ! ריבונו של עולם: ה"אמרה הלבנה לפני הקבו, שם מובא שמתחילה נבראו השמש והירח בגודל שווה

ולכן לכי ומעטי , אכן אי אפשר שישתמשו שניהם בכתר אחד: ה"אמר לה הקב! ?לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד
ה ניסה לפייס "הקב". המאור הגדול"לעומת השמש שקרויה " המאור הקטן"נתמעטה הלבנה ונעשתה ! את עצמך
 על שמיעטתי - שעיר לחטאת בכל ראש חודש - הביאו כפרה עלי : "אמר, נתיישבה דעתהוכשראה שלא , את הלבנה
  ". את הירח

" קרבן חטאת"ומביא על עצמו " כפרה"ו ל"ה שזקוק ח"שייך לומר על הקבכי לא , בוודאי שמאמר זה אינו כפשוטו
, בלבנה" פגע"ביכול לאחר שכ, ה"שאפילו מלך מלכי המלכים הקב, שבאה התורה ללמדנו בזה, אלא. על חטא

  ".הביאו עלי כפרה"פייסה ואמר 
              , לא ייכנס בחציפות עם כוס שתייה חמה לשיעור, שתלמיד נורמאלי ורציני, סביר להניח: ולעניין שאלתנו נאמר

          כמצות התורה , ו לכף זכותנולכן היה מוטל על ראש הישיבה לדו. ומן הסתם קיימת סיבה מוצדקת למעשיו
  .צריך לפייס את הבחור ולבקש ממנו מחילה, ומשלא עשה כן. "בצדק תשפוט עמיתך"
הוא אינו חייב : התשובה היא, האם היה צריך להיכנס עם צמר הגפן על גבי כוס התה,  באשר לשאלת הבחור)ב

וגם אם לכתחילה ראוי היה . ולכולם ייוודע צדקותו, שכן ממילא בעוד זמן מה יטבילו בתה, להיכנס עם הצמר גפן
 , "טועה בדבר מצוה"יש להחשיב את התלמיד כ, מכל מקום, כדי להסיר ממנו חשד אפילו לזמן מועט, ךלנהוג כ

  .בשעה בה סבל מחולי ומכאוב, שכן היה נחפז להגיע לשיעור
  . )אחת שאלתי( התלמיד לא חטא במאומה) ב. ראש הישיבה צריך לפייס את תלמידו) א :לסיכום

  ].יב, כט[ "שבעת ימים' וחגתם חג להה"
  .ששרד את השואה מליקוואד מיד חכםלהרב ירמיהו אברמוב סיפר לי מעשה מופלא בשם ת

         , את הקדושים שהלכו אל הכבשנים, בתפקידו במחנה אושוויץ, חכם זה סיפר שהזדמן לו ללוות כמה פעמיםלמיד ת
  .ולהגיע אל כסא הכבוד של אביהם שבשמים,  את העולםמתעתדים לעזובוידעו שבעוד מספר דקות הם 

הייתי בטוח שאתקל בפנים , במראה פניוכשהבטתי . והיה זה בחג הסוכות, פעם עם אחד היהודים שהובלו לטבחהלכתי 
  !ממש שמחת חג, גדלה פליאתי כשראיתי שעל פניו שורה שמחהמה . מדוכאות ועצובות

אנחנו מצויים בחג ,  אתה יודע:פתח את פיו ואמר לי, היהודי שהובל לכבשנים ניצל את הדקות הספורות שעמדו לרשותו
  ?כיצד. ההרגשה שלי היא שאני בתוך סוכה, אי אפשר למצוא סוכה, ולמרות שבסביבה בה אנחנו נמצאים, הסוכות

עשן אלה מצביעים בעצם מהותם על ענני  ! הנה ענני הכבוד:ואמר, היהודי ההוא הצביע על העשן המיתמר ועולה מכבשני הגז
', ווכ' והיה אם לא תשמעו'והתרה בנו ', והיית משוגע ממראה עיניך'שהבטיח ואמר בתורתו , כך שיש אלוקים בעולם

סמוך ונראה , רותנו לחסות גם כאןששבצילם יש באפ, ולכן הם ענני כבוד, והדברים הללו מתקיימים בנו עתה במלוא עוזם
  .לכבשנים האיומים

  .וזו ההוכחה הבולטת שיש אלוקים בעולם, אלקיך מיסרך' ה, אלה מוכיחים לנו בעליל שכאשר ייסר איש את בנועננים 
וחוט השדרה , הלולב מסמל על השדרהשהרי . אמר היהודי, אלא גם ארבעת המינים כשרים, לא רק סוכה יש לנו כאןאבל 

והעיניים שלנו , ינייםההדס מסמל את הע; מפני שבכל ימיי שמרתי את עצמי מלהיגעל במאכלות אסורות, שבגופי כשר הוא
  !?במחנה המוות הזה, שהרי מה כבר אפשר לראות כאן, כשרות וטהורות הן, באושוויץ, כאן

  ?שהרי איזה דיבורים אסורים אפשר כבר לדבר במקום כזה, וגם הפה שלנו כשר וטהור הוא, היא נגד הפההערבה 
  ...ואינני בטוח שהלב שלי שלם, שהרי האתרוג הוא נגד הלב... רק על האתרוג יש קצת מקום לחשוש

עכשיו גם ' :תח היהודי ההוא את פיו בשנית ואמרפ, והגענו אל פתח הכבשנים, צעדנו יחדיו עוד כמה מטרים נוספיםכאשר 
         ... אין לי שום שאלות וספקות... שהלב שלי שלם לגמרי עם בוראי, בוודאות, כי ברגע זה אני מרגיש, האתרוג שלי כשר

  - -  -' ובעוד מספר שניות אהיה כבר עם אבא, הולך למסור את נפשי בעבורואני  !בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו' צדיק ה
  .הממיסות כל לבמלים 
  ?יפה א?רואים נאמנות מוחלטת שכזויפה  א?נשמע כדבר הזה בכל אומר ולשון שעל פני האדמההאם 

  .)ברכי נפשי( !וכמה צריכים אנחנו להיות מאושרים על שזכינו להימנות על בניו של עם טהור וקדוש שכזה
  ,ל"ז פארי בת מונירה מרת נ"לע ,ל"זבת כורשיד חזני  מרת מונירה נ"לע ,ל"ז נוריאל חזני בן מרים ויעקב' ר:  בעלון זה תהיה לעילוי נשמותזכות הלימוד

  ,ל"ז ניסן בן ננה נ"לע ,ל"ז שמואל בן חתון נ"לע ,ל"ז אליהו בן שלום נ"לע, ל"ז קודסיה בת כשוור נ"לע, ל"ז מרת מנסורה בת כשוור נ"לע, ל"ז עזיזולה בן שרה' ר נ"לע
  ,ל"נ אלון בן דינה ז" לע,ל"נ משה בן כורשיד ז"לע, ל" בן מרים זדודנ "לע, ל" זמנשה בן שמחהנ "לע, ל" זאליהו בן בתיהנ "לע, ל"נ יהודה בן מרים ז"לע, ל" זציפורה בת רחלנ "לע

 .נ כל נפטרי עם ישראל"ולע, ל" זיאנו בן מיסה'לוצנ "לע, ל" זאברהם דוד בן תמרנ "לע, ל" זאסתר בת פרינ "לע, ל"זנ יונה בן אסתר "לע, ל" זלדן בת פרוויןנ "לע, ל"נ לידיה בת רחל ז"לע

  otzarot.hparasha@gmail.com: שלחו בקשה ל, ל"לקבלת העלון בדוא. 03-5592523: למעוניינים בהפצת העלון
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                            תשע''ט נחסיפ פרשת
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לֹום ִריִתי ׁשָ   )בכה, י( ִהְנִני נֵֹתן לֹו ֶאת ּבְ

, ברחוב הרב מלצר בבני ברק. לאולם נההיה זה לפני כש
חיים זאיד 'וגשל' הוותיק נכנס הרב הנודע הרה"ג ר' 

משפחתו. כבר ב שליט"א, להשתתף בשמחת חתונת קרו
בכניסה ניגש לכספת המתנות והטיל פנימה מעטפת מתנה 

כי לא זו החתונה של  מהרה גילה ש"ח, אך עד 500בסך 
 הקרוב מתחתן -בירור קצר העלה כי אכן  ...קרוב משפחתו

א נמצא האולם בו הו -באולמי 'היכלי הפאר', ולא ב'וגשל' 
  עכשיו ובכספתו הניח את המתנה היקרה... 

למרות אי הנעימות שבדבר, נראה כי אין מנוס מלקרוא 
על מנת לאחד המחותנים ולבקשו לפתוח את הכספת, 

לחלץ את המעטפה היקרה. הוא פוסע אל תוך האולם, 
ו שכנראה הכיר -ולפתע מתקרב אליו אחד המחותנים 

ה וצהלה הוא מסתער על וכשכולו שמח -משיעוריו הרבים 
גם  'כמה שאני מעריך שהרב בא לשמחתי'הרב בידידות: 

בלי הזמנה! כל הכבוד! לא חשבתי להטריח את הרב לבוא 
ק, אבל ברוך השם אינני קרוב עמו מספי באשר -לשמחתי 
  '.שזכיתי!'

הרב זאיד ניסה להעמידו על טעותו, אך די מהר הבין שזה 
בלתי אפשרי. המוסיקה רועמת, האולם הומה, המחותן עליז 
מהאורח המכובד, חבל לנסות להסביר לו... ובעוד הרב 
מהרהר מה לעשות עכשיו, התקרב אליו גם החתן בעצמו, 

כבר עומד ומרקד עם החתן במרכז רחבת  וחיש קל הוא
הריקודים, בחתונה אליה כלל לא הוזמן, רק נקלע אליה 
בטעות. רק כעבור דקות ארוכות של השתהות וריקודים, 
מיהר הרב זאיד לאולמי 'היכלי הפאר', לחתונה אליה התכוון 

  להגיע מראש...

ויהי ממחרת, צלצול טלפון מפתיע מהדהד בביתו של הרב 
ל הקו המחותן שכה הופתע אמש מהגעתו לחתונה זאיד. ע

למרות שלא קיבל הזמנה, והוא מבקש לספר לרב משהו 
, סיפר המחותן הנרגש, ''ראה נא כבוד הרב'' חשוב:

'כשראיתי אתמול את הרב נכנס לחתונתי למרות שלא '
הוזמן, פתאום החלו להתעורר בלבי נקיפות מצפון. כי לפני 

ב שהתמסרתי אליו מאוד, עד כדי כמה שנים, היה לי ידיד טו
שסידרתי לו מקום עבודה, ואותו ידיד חיתן בן, ולא טרח 

אך כשראיתי  תו...ילשלוח לי הזמנה, ומאז אני בסכסוך א
הבנתי שאולי גם בי  -שהרב מגיע לחתונה גם בלי הזמנה 

מוטלת האשמה, אולי יש מקום לומר שהייתי צריך להגיע 
התקשרתי לאותו ידיד לשמחת ידידי גם ללא הזמנה. 

כשסיפרתי לו שהרב הגיע  -ושברתי קרח של חמש שנים! 
לחתונת בני אמש גם בלי הזמנה, ומזה למדתי שהיה עליי 
להגיע לשמחתו בלי הזמנה... לאחר חמש שנות נתק כואב 

ומה הכי  וסכסוך ארוך, שברנו את המחסומים ודיברנו!
הוא כן  שאותו ידיד סיפר לי, שלמעשה -מפתיע בסיפור? 

שלח לי הזמנה לחתונה, אך היא לא הגיעה עקב שיבושי 
אני התחמקתי ממנו כי כעסתי על וא"כ מתברר, שדואר. 

לא באתי! זה שבעצם שלא הוזמנתי, בעוד הוא כועס על 
כה פעוטה... וטעות חמש שנים היינו מסוכסכים על שטות 

עכשיו שברנו את השנאה, השלמנו ועשינו שלום, הכל 
  '.י ללא הזמנה!'בזכות ביקור הרב בחתונת

ל לא חשב ששלום בין שני ידידים הרב זאיד התרגש. הוא כל
צא לפועל כתוצאה ממעשיו, והנה הוא זוכה לראות י

שהטעות שלו הובילה לשלום היסטורי בין שני ידידים 
שחמש שנים לא החליפו ביניהם מילה! בלבו הרהר כי היה 

ותו ואז שאל א ...שקלים בשלום שכזה 500 שווה להשקיע
אולי תהא השעה הזאת שעת רחמים ורצון? אולי 'המחותן: '

השכנת שלום היא סגולה חזקה להושיעני לעת הזאת? הן 
יש לי בביתי בן מבוגר בארבע שנים מהחתן שהתחתן אמש, 

'אולי 'ולו התרסק והוא פרץ בבכי. ק - 'והוא יושב וממתין...'
ן אל המחותש - 'עכשיו אני יכול לפעול ישועה עבורו?'

  כשניצוץ של תקוה מהול בקולו... 

הן זכית היום לעשות שלום, 'ד, 'קרא הרב זאי - ''בוודאי!''
. יש לך עת רצון 'אין לך כלי מחזיק ברכה גדול מהשלום'ו

נפלאה מן שמיא לבקש כל אשר על ליבך! בקש מהשם 
 - 'בזכות השלום, ורק אל תשכח לשלוח לי הזמנה לחתונה!'

  .. נפרד ממנו הרב בידידות.

חלפו כמה ימים, והרב זאיד מהלך ברחובה של עיר בבני 
ברק, ממתין ברמזור שבפינת הרחובות רבי עקיבא ורש"י. 

   'כבודו הרב זאיד?''לפתע ניגש אליו אדם זר ושואל: '

   'מי אדוני?''ב הרב בחיוך, 'השי -' ''מודה באשמה!'

כל הכבוד. הצעדים של הרב 'סח הלה, ' - ''נעים מאוד!''
רים לי תיקים... חמש שנים הייתי מסוכסך עם חבר, ידיד סוג

נפש שלי. סכסוך שטותי, על כלום ממש. לפני כמה ימים 
הוא התקשר אליי במפתיע, וסיפר לי שהיה פגוע על שלא 



  
קיבל הזמנה לחתונה שערכתי, אבל לאחר שהרב הגיע 

החליט להשלים אתי. זה הזמן לומר  -לחתונתו ללא הזמנה 
   .'לרב תודה!'

מר הרב זאיד, א - ''אכן כן, גם הוא סיפר לי על כך!''
התרגשתי שהיתה לי הזכות לפתור סכסוך ישן ומיותר בין ''

 -שני ידידים. אוסיף ואגלה את אוזניך במה שאמרתי לו 
שהשכנת השלום היא עת רצון שמימית, עוד לא מאוחר 
לנצל את הזכות הכבירה הזאת ולפעול ישועה, עוד לא 

   '.שתמש במפתח!'מאוחר לה

ן בתי יל הרב בענירכתו שאבקש את ב'צהל הלה, ' -' ''נפלא!'
עדיין ישועתה אינה נראית באופק. יברכנה שהמבוגרת, 

   '.הרב שתזכה למצוא את זיווגה בקרוב ממש!'

ירך הרב בשמחה, ב -' ''כה יתן ה' וכה יוסיף שמחות לרוב!'
לחץ את ידו  - ''תעדכן אותי בהישמע מצהלות כלה בקרוב!''

ונפרד ממנו בידידות. וכבר ברגע הבא החל להרהר: שמא 
ואולי יתאים בנו של המחותן לבתו של האיש? אולי יש כאן 

  שידוך שניתן להוציאו אל הפועל? 

הרב זאיד שב לביתו, ומיד ניגש לטלפון. בירר על הבן 
המבוגר, ואחר כך גם על הבת. עוד באותו יום הציע את 

ימים  אחרים, ובשעה טובה ומוצלחת, לי הצדדההצעה לשנ
  אחדים, נשברה צלחת בשעה טובה. 

שני הידידים שהסתכסכו לחינם והשלימו, הפכו למחותנים: 
בנו של המחותן שזה עתה סיים שבע ברכות, התארס עם 
בתו המבוגרת של הידיד עמו השלים! וסיפור זה, אותו 

ונה, שמענו מהרב זאיד בעצמו, מאיר ומבהיר: בראש ובראש
 הבה נזכור שרוב הסכסוכים והמחלוקות מתחילים מזוטי

  למפלצות ענק.  זוטות, מדברים מגוחכים שמתנפחים

התבוננות מעמיקה לתכניה של מחלוקת או שנאה, תגלה 
באי הבנה קטנה,  הוא מקור הענייןברוב המקרים מיד ש

, בדברים של ות, בשיבוש טכני לא משמעותיבחוסר נעימ
   מה בכך.

ך של , שבפעולות קלות יחסית, אפשר לחולל מהפעוד נגלה
שלום. נראה את דמותו של הרב זאיד, פוסע לתוך האולם 
בטעות מוחלטת, ועם זאת, למרות שהפעולה נעשתה 

שלום היסטורי בין שני ידידים שהפכו להיא הובילה  -בטעות 
ן רצומתוך  כמה, שמאמץ משותףליריבים. על אחת כמה ו

ולהרבות שלום  כוחם לחולל את השינוי המבורךב - כנה
  בעולם. 

כמה גדול כח השלום, כמה הוא עוצמתי. נראה  ,על כולנהו
שני היריבים שעשו שלום, זכו לחגוג שמחה משותפת, 
השלום הוא שהושיע אותם, ואילו המחלוקת היא שהפרידה 

הרחיקה  -ביניהם והרחיקה אותם איש מרעהו, והכי כואב 
א ח השלום להביואת כל אחד ואחד מהם מיום שמחתו. בכ

ברכות וישועות לעולם, הבה נתרחק מכל מחלוקת, נרבה 
  בשלום, ונזכה בחיי שלום ושלווה שמחים ומאושרים!

היה זה בניין מגורים שקט ורגוע, שלווה שררה בו בדרך 
כלל. השכנים חיו בשלום ובשלווה, הילדים אהבו לנדוד בין 
הבתים ולשחק זה עם זה, השכנות הרגישו בנוח לפטפט 

ות. האידיליה המאושרת התנפצה עם הגעת בחדר המדרג
הטרקטורים שהגיעו להרחיב את בית אחת המשפחות, 

בוקה ומבולקה... אש המחלוקת החלה להשתולל  –ומאז 
בבנין במלוא עוזה. שני שכנים שעד אתמול היו ידידים 
טובים, הפכו לאויבים מרים בלב ונפש, הילדים הסתכסכו, 

רחב פיזית קמעא, אך השכנות לא דיברו. אחד הבתים הת
הבניין כולו שקע אל תוך השנאה והקיטוב, וכדי  –נפשית 

  ביזיון וקצף... 

בבנין אחר, לא הרחק משם, התגורר יהודי בשם ר' בועז ג., 
שהיה אהוב וחביב על כל מכריו, ובעיקר ידיד בלב ונפש של 
יהודי בשם ר' פנחס. בעודו בשיא פריחתו, בהיותו מטופל 

נפשות, חלה ר' בועז במחלה הארורה, במשפחה בת שש 
וכל יום שחלף חולל שמות בגופו. המחלה הלכה והעמיקה, 
הטיפולים לא הועילו, ור' פנחס ראה כיצד ידידו הטוב הולך 

  וקמל מול עיניו, כשהרופאים כה פסימיים בקשר לעתידו... 

ר' פנחס החליט לעשות מעשה. הוא התקשר לאחד 
'ראה נא, הלא תדע כי 'ישית: השכנים, וביקש ממנו טובה א

ידידי הטוב ר' בועז חולה במחלה הקשה, אני רואה את 
מחלתו וסאת ייסוריו, את המשפחה הצעירה שעוד רגע קט 

 - 'תאבד חלילה את עטרת ראשה, וליבי נקרע מכאב...'
  אמר ר' פנחס ופרץ בבכי... 

'הלא 'רא השכן ברגש, ק - ' ''נו, בוודאי אשמח להתפלל עליו!'
אני מכירו! תן לי את שמו ושם אמו, ואתפלל עליו מדי  גם

   '.יום!'

'אך את זה יכולת לעשות '', נענה לו ר' פנחס, ''זה רעיון טוב'
גם בלעדיי. אני מבקש ממך משהו אחר בשבילו, משהו 
אחר. זה כרוך במסירות נפש של ממש. האם תסכים למסור 

   '.נפש להצלת נפש מישראל?'

בר? כיצד מסירות נפשו תשפיע על השכן נחרד. במה מדו
אני מוכן 'אמר, 'ונענה  - 'כן''' -הצלת החולה האומלל?! 

 -  'למסור את נפשי, לעשות הכל לרפואתו. כן, אני מוכן!'
קרא השכן בקול, ובעיניו דמעות שהצטרפו לדמעותיו של ר' 

  פנחס... 

'גש נא לשכנך והתפייס עמו. 'השיבו ר' פנחס,  - ,"'אם כן'
הוא יוותר לך, לא משנה הסדר, העיקר לו, תוותר 

שתתפייסו זה עם זה. אני יודע שזה דורש מאמץ עד כדי 
מסירות נפש, אך הלא אמרת לי שאתה מוכן למאמץ כזה 
לרפואת ר' בועז בן לאה. אז תעשה את זה בכל הכח 

עודד ר' פנחס את השכן לבצע  - 'והעוצמה ותכוון לרפואתו!'
  .. מיד את המשימה הלא קלה.



  
ר' פנחס הניח את השפופרת, אך עדיין לא הניח לנושא. על 

תו ככל הדברים יאתר שב והתקשר גם לשכן השני, ודיבר א
וכן למאמץ מ'והוא 'אמר,  - ''וכבר דיברתי עם שכנך''האלה. 

הזה. בוא נעשה את זה יחד, לרפואתו ולהצלתו של ר' בועז 
   'היקר!'

חצו ידיים בביתו של חצי שעה אחר כך, כבר עמדו השניים ול
ר' פנחס. חומות הניכור והשנאה קרסו לנוכח הדמעות, 
המאמץ המשותף לרפואתו של ר' בועז איחד את השכנים 
היריבים והפך אותם לידידים אהובים. ר' פנחס עמד ופיזז 

שמו של  מזכיר אתויהם כחתן ביום חופתו, כשהוא שב בינ
  ... לישועה ולרחמים - ר' בועז כל העת

בדיקה שגרתית, שהדהימה חודש חלף, ושוב נבדק ר' בועז 
את הרופאים. כמו מאליה נסוגה המחלה כמעט כליל, בקושי 
נמצא לה זכר. עד מהרה החלים ר' בועז לחלוטין, וכיום הוא 
שוב בינינו, חי ומאושר, שמח ומודה לשני היריבים 

  שהשלימו כדי להחזירו לחיים טובים וארוכים! 

סיפור זה, אותו שמענו מכלי ראשון, מוכיח עד כמה גדול כח 
השלום להפוך עולמות, לחולל מהפכות כבירות, לפתוח 
שערי ברכה וישועה. אם אנו יודעים על סכסוך, אם חלילה 
אנו שותפים למחלוקת, הבה נראה לנגד עינינו את דמותו 
של ר' פנחס משכין השלום, את דמותו של ר' בועז החוזר 

נו. ככל שנשקיע יותר מאמץ בעשיית שלום, ככל לאית
שנרבה בשלום בין איש לרעהו, כך נזכה לפתוח לנו שערי 

  ברכה וישועה, ולזכות בחיי אושר ושלווה!

  ]'פניני פרשת השבוע'[

ר  ן נּון ִאיׁש ֲאׁשֶ ַע ּבִ  ּוחַ רַקח ְלָך ֶאת ְיהֹוׁשֻ
 )כח, יב(ְוָסַמְכּתָ ֶאת ָיְדָך ָעָליו  ּבוֹ 

שיוכל להלוך כנגד רוחו של כל אחד  ...בואשר רוח 
  )רש"י( ואחד

"בוקר אחד  זצ"ל:הגראי"ל שטיינמן אחד מתלמידי מרן שח 
התקשרו לביתי, ואמרו שרבינו מחפש אותי בדחיפות. כיון 

נפוצים, לא אז שלא הייתי בעיר, וטלפונים ניידים לא היו 
שרו היתה אפשרות להשיג אותי. לאחר כשעתיים שוב התק

יבו בביתי כי עדיין לא ואמרו כי רבינו מחפש אותי, והש
, ובשעה שלוש עם בני ביתי בצהרים יצרתי קשרהשיגוני. 

. לא אמרתי מילה. של מרן אחר הצהרים כבר הייתי בחדרו
  רבינו הביט עלי וגם לא אמר כלום. 

  שאלתי: 'ראש הישיבה לא חיפש אותי?' 

שתי אותך', נכון, זה היה בבוקר אחרי התפילה, אז חיפ'
  אמר רבינו, וכמי שאומר: 'עכשיו כבר אין על מה לדבר'... 

: 'יהודי יקר בעל נכסים, מעונין שארעמה רבינו וסיפר 
לפתוח כולל אברכים, ובבוקר שאל אותי מי יהיה 'ראש כולל' 

שם? חשבתי שאתה ראוי למשרה זו, וכיון שאתה גם זקוק 
ך ך לשאול אותלפרנסה רציתי להציע את שמך, רק שצרי

אבל מה? בצהרים הוא כבר היה כאן קודם, לכן חיפשתי. 
שוב, ונקב בשם של תלמיד חכם פלוני, ושאל אם הוא ראוי 
וטוב להיות ראש כולל, והנה, חשבתי לעצמי כי לא אוכל 
להכריע באמת מי יותר טוב לו כראש כולל, אתה או השני, 
מדוע? כיוון שאתה קרוב מאד ללבי, ודווקא משום כך, שמא 

ש לי 'נגיעה', לכן, ברכתי אותו בהצלחה לאותו ראש כולל י
בעזרת ה'... 'על  החדש. וה' יברך אותך במשרה אחרת

  "....מקומך יושיבוך'

מעשה ביהודי תלמיד חכם, שהגיע לרבינו כדי ליטול עצה. 
קטנה,  שיעור בישיבה-במשך זמן מה כיהן האיש כמגיד

שיבה גדולה. ועתה הוצע לו לשמש נכבדות כמגיד שיעור בי
התלמיד חכם פרש בפני רבינו בארוכה את השיקולים לטוב 

ן את הכבוד והיוקרה הנלווים ולמוטב, כשבין השאר הוא מציי
רבינו השיב לאיש מה מגיד שיעור בישיבה גדולה.  תלמשר

ליווהו בהדרת כבוד עד ושהשיב, ולאחר מכן קם ממקומו 
הנוכחים  יעור מן הבית, העלוש- הפתח! כאשר יצא המגיד

  את פליאתם ותמהו בשל מה זכה האיש לכבוד הנדיר. 

רבינו השיב במתק לשון: "בכל יום עומדים פה אנשים 
ומסבירים כל מיני הסברים שונים ומשונים, כשבאמת הם 

והנה סוף סוף בא יהודי, ואמר בפה .. .'כבוד'מתכוונים ל
רק, ועל כך בלבד ראוי מלא את מה שהוא רוצה, בלי כחל וש

  "....כבוד!הוא ל

את הדברים הבאים סיפר יהודי בעל חסד, המנהל קופת 
מת פורסמת בארץ הקודש: "בתקופה מסויגמ"ח גדולה ומ

, שבאחריותי ארעה פרשיה לא נעימה בקשר לניהול הגמ"ח
הדבר התגלגל לבתי משפט ולהוצאת שם רע בארצות 
הברית. באותו זמן, אמרתי לרבינו זצוק"ל, שהיה מעורה 

ביו, כי אינני מוחל לאנשים שהיו בכל פרטי הסיפור לשל
  מעורבים בענין והסבו לי עגמת נפש עצומה". 

  "וכי מה הם עשו לך?!", תמה ראש הישיבה. 

"הם הלכו לאמריקה, פנו לכל מיני אנשים שעמדו להפקיד  -
את כספם בגמ"ח, ושכנעו אותם שלא לעשות זאת. על כך 

  אינני סולח להם!" 

יהה: "מה, אתה קבלן רבינו שמע את הדברים והגיב בתמ
של הקב"ה? אתה צריך להחליט כמה כסף להכניס בכל 

  פעם לקופת הגמ"ח, למה זה ענין שלך?!". 

  "זה ענין שלי כי הם הזיקו לגמ"ח!"  -

"וכי אתה בעל הבית על הגמ"ח?" חזר רבינו ושאל. "האם 
  אתה עובד קבלן? זה לא נושא שלך, זה לא ענין שלך!". 

שאני לא סולח להם על עוד דבר!", "שהראש ישיבה ידע, 
בכל רחבי ארצות  הוספתי בכאב, "הם הוציאו עלי שם רע

אנשים וטענו שאני מועל בכספים ואינני ל הברית. צלצלו



  
משיב הפקדות. מדובר בשקר ובכזב, אך זה גרם להם 

  למשוך פיקדונות ולהסב לגמ"ח נזקים אדירים!". 

יפורים מובא הוספתי ואמרתי, כי ברמ"א בהלכות יום הכ
בשם הירושלמי, שמי שמוציא שם רע על חברו, אין הנפגע 

  צריך לסלוח לו. 

"את זה גם אני יודע", הנהן ראש הישיבה, "אבל למה אתה 
  לא רוצה לסלוח?". 

"אני לא חייב לסלוח להם!", התרעמתי, "הם הוציאו עלי שם 
  רע, שיעשו על זה תשובה!". 

ברכות, "למעשה אתה "אומר לך מה", הגיב ראש הישיבה 
רוצה לא לסלוח, כדי שיהיה עליהם מעט קטרוג, ויתכן שגם 

זה לא טוב!  ...נקמה] קצת-[שהם יענשו בגלל זה. אביסלע 
למה אתה רוצה להסתבך? בחז"ל כתוב שכל מי שחברו 
נענש בגינו, אין מכניסים אותו למחיצתו של הקב"ה, אתה 

ענין! אני אומר לך, תוציא את עצמך מה רוצה כזו תסבוכת?!
זה מה שנגזר עליך בראש השנה שעבר, והם לקחו על 
עצמם את השליחות. האמן לי, הקב"ה יודע את הכתובת 
שלהם טוב מאד, תשאיר לו לטפל בהם, מה אתה קשור 

  לענין?!" 

בעשרת ימי תשובה, לפני יום כיפור, באתי לבקש ברכה 
לגמר חתימה טובה. רבינו בדיוק עמד לצאת מביתו, כדי 

שיחת חיזוק בישיבה פלונית. הוא חשב שבאתי למסור 
לדבר עמו בשנית על ענין המחילה, והודיע לי קצרות: "אני 
כבר אמרתי לך, אל תדאג, הגמ"ח לא יינזק מהסיפור הזה 

  כלל!". 

"לא באתי בשביל זה!", קראתי בעגמה, "רק רציתי להגיד 
  שהביזיונות עדיין נמשכים!".  לראש ישיבה 

נאנח רבינו, "אוי כמה שזה טוב, כמה שזה "נו, בזיונות!" 
קה, היית מבקש מנקה. אח! אם אתה היית יודע כמה זה מנ

   "....עוד קצת ביזיונות!

בערב יום כיפור, נשאתי תפילה מעומק הלב ואמרתי: 
"ריבונו של עולם, אחרי הדברים ששמעתי מראש הישיבה, 
אני מוחל להם בלב שלם, יצאתי מהענין, ושלום על 

  ]אי"לפניני הגר-'ומתוק האור'[                            ל!". ישרא

ת ּבָ ַ   )כח, ט( ּוְביֹום ַהׁשּ

מירושלים  אברךשליט"א: גואל אלקריף סיפר הרה"ג רבי 
הוא  לצורך הוצאות החתונה .ואת בתאירס  שמצבו דחוק

 ח לא היה“בעל הגמש אלא, לוואההלקבל  ניגש לגמ"ח ע"מ
, רק ביום שישי בצהרייםפוס אותו , והוא הצליח לתבבית

אותו יום שישי . דולר ח נתן לו הלוואה של אלפיים“בעל הגמו
חג ל פרשת דברים שהיתה צמודה קדש היה ערב שבת

 יוםהחליט שכיון שחג השבועות הוא  אותו אברךהשבועות. 

יפתח לו ‘ להתפלל כדי שה לכותללכן הוא רוצה ללכת הדין, 
א יצסמוך לזמן קבלת שבת התארגן לשבת ו .שערי ברכה

הוא בלא העיר העתיקה  באמצעוהנה  כותל.כיוון הלדרך ל
 אוי ואבוי! יש לוומגלה ש... לכיס,  וידאת מכניס  משים

 ...יש לו עוד דקה .השבת ואוטוטו נכנסת ,בכיס אלפיים דולר
מוחו פעל  .. מה עושים?.בכיס דולר אלפייםהוא עם ו

טלטול מן ק זה ראולי  - בוחשהתחיל להוא בקדחתנות... 
כל מיני בקיצור...  במקום הפסד ממון... ...בשינוי ,הצד

עכשיו לבקש  אני הולךפתאם תפס את עצמו: 'אבל ם. היתרי
הולך  ומה אני עושה? אני ,לי ישועות מבורא עולם שיתן

   '.....היתרים כל מינילעצמי מנסה למצוא ו

ברובע. דופק  ןלבית הראשו פונה והולךהוא מה הוא עושה? 
לו: אומר מיודענו  .מבוגראמריקאי לו יהודי  פותח. בדלת

 במזומן אני רוצה להפקיד אצלך יש לי אלפיים דולר ,תשמע"
 פתק הפקדה, צריךלא  ,את זה עד למוצאי חג שבועות

  ."אין לי זמן פשוט

כזה כסף סכום  מי מסתובב עם” האמריקאי שואל אותו:
  .“, אתה כזה עשיר?גדול

 באתי את זהעכשיו ה ..עשיר. םומה פתא”לו האברך:  השיב
  מ"ח...".מהג

 בקיצור, הוא הפקיד אצלו את הסכום, ופנה לתפילה בכותל. 
התפלל הגיע שנית לכותל והוא  לקראת סיום חג השבועות

שבועות עם אותו אמריקאי ולאחר  מנחה וערבית של מוצאי
כשהם מגיעים לבית נכנס בעל  יחד אל ביתו. הלכוהם  מכן

  את הפקדון. , סת הכסףהבית לחדר הפנימי והוציא את חפי

האברך מקבל את החבילה ומודה לבעה"ב, אלא שכשהוא 
בא לצאת הוא מרגיש שהחבילה תפוחה ועבה הרבה יותר 

הוא פותח את המעטפה ומתחיל  ממה שהיתה ביום שישי...
ארבעת אלפים דולר. והוא מוצא שם... את הכסף.  לספור

 רק הפקדתי אצלךהרי " :אומר לוו פונה לבעה"ב  הוא
  ?"דולר הללו פיםאל תארבע אלפיים דולר ומהיכן

יש לי אח שגר סיפור:  תשמע" :מר לו אותו אמריקאיוא
דולר מהמעשרות  אלפיים . לא מזמן הוא שלח ליבאמריקה

לאברך תלמיד חכם שדחוק ם שלו. ואמר לי לתת אות
שישי האחרון  תת אותם. והנה ביוםלמי ל במצבו. לא ידעתי

 שאתה מחתן את בתך, וסיפרת יתהופעת על פתח בי
אתה מפקיד  שבת וכדי לא לחללולצורך זה לקחת הלוואה, 

מבלי להכיר אותי, רק כי חששת אצלי סכום כזה גדול 
שאתה הוא המתאים החלטתי זאת  כשראיתי .מחילול שבת
, ולא לחינם זימנו אותך משמים דולר האלפיים לתת לך את

  ."לביתי...

שבת מתגמלת את השומרים כוחה של שמירת שבת... הזה 
ללא עקולי ופשורי... "לקראת שבת לכו ונלכה, כי  -אותה 

   ]אספרה-'אור השבת'[                        היא מקור הברכה". 
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  !פרשת פינחס
למה קוראים פרשת :  מובאע"ק מאפטא זי"בספר אוהב ישראל להרה

ודאי . בשבת בין המצרים ברוב השנים, פינחס שכל המועדים כתובים בה

נראה , דאם נתבונן. ל זה ברוח קדשם"בכוונה עשו חזו, לא דבר ריק הוא

באב הם המקור והשורש לכל ' ז תמוז לט"א יום שבין י"שאלו הכ

ראש , שבת, דהיינו. א יום"המועדות של השנה שהם בכללן גם כן כ

יום , ימים של ראש השנה' ב, יום חג השבועות, ימי הפסח' ז, חודש

). א.תהילים עג" (ך טוב לישראל"א"וסימנך . ימי חג הסוכות' ח, הכיפורים

ה כשנזכה במהרה "ואי. א יום שבין המצרים הם שורש להם"ואלו הכ

אז , ה יגאלנו גאולת עולם"בימנו לעשות תשובה ומעשים טובים והקב

כי אז נהיה ראויים לכל הברכות וישועות טובות , יתגלה רב טוב הצפון

ולים ונוראים אשר אין ימים טובים גד, א ימים"ואז יהיו הכ, מצד הדין

א ימים טובים שאנו עושים בזמן "והם המקור והשורש לכל הכ, להעריך

לכן קוראים פרשת פינחס . באב למועד יותר גדול' ועל כולם יהיה ט. הזה

כי מהם נמשכים כל , אשר כל המועדות כתובים בה בימים האלו

  ...והמשכיל יבין כל זה, המועדות

הן השיב את חמתי מעל בני ישראל פנחס בן אלעזר בן אהרן הכ

  ) יא, כה(לכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלום ' וכו
שלפלא הוא הדבר שלאחר שקוראים בתורה , ישנה את האמרה הידועה

מסיימים בזה את , בשבת פרשת בלק על מעשה קנאותו של פינחס

ואילו את סיפור הבטחת שכרו קוראים רק . קריאת פרשת אותו שבוע

וכי לא היה מן הראוי להוסיף את פרשת . בפרשת פינחס, באהלשבת ה

אלא לימוד גדול . ורק אחר כך להפסיק, השכר לקריאת השבוע הקודם

' כשאדם עושה מעשה קנאות ומקנא את קנאת ה! רצתה התורה ללמדנו

יש לבדוק תחילה מה הן . אין למהר ולתת את שכרו, בתוך בני ישראל

לאיזה מטרות , ים שעומדים מאחורי מעשהמה הם המניע... סיבת קנאותו

ורק אחר כך אפשר , שבוע שלם יש לשבת על מדוכה זו... הם נועדו

  ...כי היתה זו קנאה לשם שמים ומגיע עליה שכר ברית שלום, להכריז
 

כשרצה להסביר ,  שמעתיע"המגיד מישרים רבי מרדכי דרוק זיובשם 

י סוף "ברש(ל פנחס כי הנה אצ: מהו קנאות אמיתית היה אומר בצחות

והנה היום , "ומיד ויקח רמח בידו' ראה מעשה וכו: "כתוב) פרשת בלק

לוקחים רמח ורק אחר כך "לדאבוננו רואים הרבה פעמים שקודם 

  "... מחפשים את המעשה
  

כל מיני דרכים ושיטות איך , בנושא הקנאות ראה ראינו אצל צדיקים

אלא ללכת , י לא לומרומאידך גיסא מת, ולמחותומתי לומר , לנהוג

שבעירו ע "ק רבי מאיר מפרימישלאן זי"הרהמסופר על . בדרכים שונות

התחילו לרנן על השוחט כל מיני רינונים שאף אחד לא ידע אם יש בהם 

ביקש הרבי ...) אין עשן ללא אש: אבל כדברי העולם... (מן האמת

ק "הרהאבל בדיוק בעת ההיא נזדמן לשם , להעבירו ולהדיחו מן המשרה

 וכששמע מהמהלך הזה שרוצים להדיח ע"בעל האוהב ישראל מאפטא זי

לא הסכים לכך והפציר ... את השוחט ממשרתו בגלל כל מיני רינונים

: אמר לו רבי מאיר, ק מפרמישלאן שבל יעשה את הדבר הזה"בהרה

מכל שכן שאפשר , "קנאין פוגעין בו) ... "'סנהדרין פא(ל "הלא אמרו חז

הפשט במאמר הזה הוא : "אוהב ישראל"השיב לו ה? יטתולהעבירו משח

 –" פוגעים בו", צבאות'  הצדיקים שמקנאים קנאת ה–" קנאים: "אחרת

' ויפגע במקום בראשית כח(היא תפילה " פגיעה"שכן , מתפללים עליו

  ...              צדיקים מתפללים בעדו להשיבו בתשובה שלימה) 'יא

  

  

  

  

פינחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את , אל משה לאמור' וידבר ה

  )יא- י, כה(' חמתי מעל בני ישראל ולא כליתי את בני ישראל וכו
ולכאורה צריכים להבין ). 'מדרש רבה כא (ה בדין הוא שיטול שכרו"הקב אמר

שאין מופיע , "בדין שיטול שכרו"מהו הלשון המיוחד שכתוב כאן אצל פנחס 

  ?"אצל שום מקרה אחר

  :י גדולי הדורות" טעמים מיוחדים שנאמרו ע7כם נביא בפני

שכר : ")קידושין לט(ל אמרו "הרי חזד, מסביר ע" זי"חתם סופר"ק בעל ה"הגה

). בעולם הזה אין אנו מקבלים את שכר המצוות(, "מצוה בהאי עלמא ליכא

וישמן "מפני החשש שמא יקלקל אדם את מעשיו מתוך כך ויהיה בבחינת 

ל "אבל חז. ויצא שהשכר הזה יגרום לו נזק, )טו, ם לבדברי" (ישורון ויבעט

ופינחס , "כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו: "אומרים) יח, אבות ה(

כי , על כן אפשר לתת לו את שכרו מיד, הרי קידש שם שמים וזיכה את הרבים

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

•  

 כי אחד מן הטעמים שאין – קומץ המנחהמובא בספר :  לדברועוד הסבר

, היא משום שדינו של אדם הוא כמו שכיר, מקבלים בעולם הזה שכר על מצוות

והדין הוא ששכירות אינה משתלמת ". כימי שכיר ימיו) "א.איוב ז(כמו שמצינו 

 ומצינו .עם סוף כל האדם, ולכן גם האדם מקבל את שכרו בסוף, אלא לבסוף

ותמיד הוא ממשיך , והוא חי לעולם, "פינחס זה אליהו) "'י בבא מציעא קיד"רש(

  ...ממילא הוא צריך לקבל את שכרו מיד', בעבודת ה

•  

שהרי מן הדין אין אדם ראוי : הסבירע " זי"ם"חידושי הרי"ק בעל ה"הרהואילו 

ובעד מילוי חובה לא מגיע , שכן איננו אלא ממלא חובתו, לשכר בעד מעשיו

... ת עושה חסד עם ברואיו ומשלם שכר בעד מעשיהם הטובים"אלא השי, שכר

תהילים " (החסד כי אתה תשלם לאיש כמעשהו' ולך ה"וזהו גם כוונת הפסוק 

רים ובמה דב. דגם זה שמשלם אתה לאיש כמעשהו אינו אלא חס) יג.סב

אבל פנחס הלא עשה . כשעושה אדם דברים שהוא מחויב לעשותם? אמורים

לא היו , שאילו היה בא לשאול פי בית דין, "הלכה ואין מורין כן"א דבר שהו

  ....   הרי ממילא מגיע לו שכרו בדין ולא בחסד–מחייבין אותו לעשות זאת 

•  

שכר "הרי , קשהדלכאורה , תירץ ע"ק רבי שמחה בונים מפשיסחא זי"הרה

 בזה העולם לא מקבלים את השכר של עשיית –" מצוה בהאי עלמא ליכא

והיתה לו : "היאך אמר הכתוב, ואם כן, :)קידושין לט(רק בעולם הבא , המצו

היינו שקיבל שכר , "ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם תחת אשר קנא לאלוקיו

פרחה , אלא כתוב במדרש שבשעה שהרג פנחס לזמרי? בעולם הזה על מעשהו

ל נמצא שלפי מעשהו ש. ה ברוב רחמיו עשה נס והחזירה לו"והקב, נשמתו

ה התחסד "ואם כי הקב. פנחס הגיע זמן שכרו בעת שנפרדה הנפש מן הגוף

. מכל מקום לא הפסיד פנחס ולא נדחה זמן פרעון שכרו, עמו והשיב לו נשמתו

  "...  בדין הוא שיטול שכרו "–ולכן 

•  

שכר ): "אבות(ל "אמרו חז: ע" זי"חתם סופר"ק בעל ה"הגהובאופן אחר מיישב 

, אינו מתאווה לשום שכר וגמול, בכל לבבו' דיק העובד ההיינו הצ". מצוה מצוה

לכן שכר . ת ויזמן לפניו עוד מצווה כזו"אלא כל רצונו ותקוותו שייזכהו השי

.  בקיום מצוה נוספת–שהרי מקבל הוא את שכרו , מצוה בהאי עלמא ליכא

שיחטא שוב נשיא שבט , אבל פנחס בוודאי לא ביקש שתבוא לידו מצוה כזו

 בדין –לכן ". שכר מצוה מצוה"אם כן לא שייך כאן . טא חמור כזהבישראל ח

  ...  הוא שיטול שכרו
 

  



  

  

ק בעל "הגההביא את קושיית  ע"ק בעל אמרי אמת זי"הרהואילו 

והרי ?  שכר מצוה בהאי עלמא ליכא-מדוע בכלל , ע"התבואת שור זי

כמו , ה מקיים את מצוות התורה"שהקב) ו.שמות רבה ל(ל "אמרו חז

ובכלל מצוות התורה נאמר לאו ". אשר קדשנו במצוותיו"אנו אומרים ש

ה את שכרם של עושי "הקב, כביכול, וכיצד מלין, של הלנת שכר שכיר

שאם שוכר אדם פועל ) ז. ט"מ של"חו (ך"השותירץ על פי דברי ? המצוות

ומשה רבינו היה שליחו של . אין הוא עובר על בל תלין, על ידי שליח

על כן לא עובר כביכול ,  את כלל ישראל בקיום המצוותה לצוות"הקב

במעשהו של פנחס שנתעלמה ההלכה ממשה , לפי זה. ה בבל תלין"הקב

הרי שפנחס קיים אותה לא מכח ציוויו של , "הלכה ואין מורין כן"והיא 

" בדין הוא שייטול שכרו"על כן . י שליח"וממילא היא לא נאמרה ע, משה

    ...    משום בל תלין–

•  

 שהיהאחדנער:כדרכומשלפיעלזאתהסבירע"זימדובנאהמגידאך

 היהשכרו,רביםימיםכוחובכלאותושירתוהואגדולעשיראצלמשרת

 סעודההעשירערךאחתפעם.לאותוהעשירשלשולחנומארוחותלאכול

ושתואכלו,המשרתובתוכםהמסובים.בשעתושלמהכסעודת,גדולה

מהעשירוביקשגדולסוחרהופיעהסעודהבאמצע,והנה.ליבםאת והטיבו

משתהעתהיאעתהכי,למחרדחהוהעשיראך,מחנותוסחורה לקנות

שלהמפתחותאתליתן,לעשירואמרהשולחןמעלקםהנעראך .ושמחה

רבכסףהרויחוהעשירועשהאמר.המבוקשתהסחורהאתואביא החנות

 .זומעיסקה
 הלא,הנערלוענה.משכורתךמהליהגידה,העשיראותושאללמחרת

 :העשירלוענהכךעל.בלבדמזונותאלאשכירותליקצבתלאבתחילה
,עליךחביבותכךכלמשולחניאוכלשהינךהארוחותכיחשבתיבתחילה

עזבתכיראיתיעתהאך,עבודתךעבורנאהשכרלהוותהןשיכולות עד

שכרלקבלמעכשיואתהראוילכן, עבורילעבודדיכ,ועריבהיקרה סעודה

 ...עבודתךעבור נוסףגדול
 עצםבעדאפילוה"להקבלשלםהאדםבכחאין,כידוע,פינחסאצלכןכמו

 על,ולכן,מאדגדולהטובההיאעצמםהחייםטובתכי', הלושנתןהחיים

שעבורוחומרקל.לבדהזוטובהבעד'הבעבודתימיוכללעמולהאדם

וחסדנדבהשהם,האדםעםעושהה"שהקבוהחסדיםהטובות שאר

 .ה"לקבעליהםלשלםהאדםבידסיפקשאין,הדיןמשורת לפניםהניתנים
אתוחרףיתברךשמוקדושתעבורנפשואתמסר פינחס,זאתלעומת

מאבדהיה,במדרששמובאכמולושנעשה הניסיםלולאכי, למותנפשו

מוללמאומהבעיניונחשביםאינם שחייוגילההואבזאת.חיותואת

שיטולהואובדיןאחרשכרלקבל הואצריך, כןואם .יתברך'השלעבודתו

  ...שכרו

שלהשמימהועלייתוימיואריכותסודמהו  – אליהוזהפנחס

!?אליהו הנביא
לואמראליהו הואפינחסהואלקישרישאמר" ) כהפרקבמדבר(במדרש

עתידאתהלבוא לעתידאף,ישראלבניוביןבינישלוםתתנאתהה"הקב

,הנביאאליהואת לכםשולחאנכיהנהשנאמר, וביניהםבינישלוםליתן

 ."לעולםממנימבורכיםשיהיוו,אחריולזרעולווהיתה
 הנביאאליהושלהשמימהבסערהועלייתוימיואריכותסודהואמה

 ?חיכשהוא
חתם"בעל הק"הגהרבובשםע"זישיקם"המהרבכתמענייןוהסברחשבון

המתים ויהיו": במיליםמסתיימת)ט,כה(הקודמת הפרשה  :ע"זי  "סופר

...אלעזר בןפינחס"פותחתשלנו הפרשה ."אלףועשריםארבעהבמגיפה

 .'וכו"ישראלבנימעלחמתיאתהשיב
גבוהים יםדברבויש.אותולהביןשקשהסיפורמספרת) דחגיגה(הגמרא 

משלוחו המותמלאךביקשפעם:בגמראכתובכךאך,לתפיסתנומעבר

מרים(  "נשייא שערמגדלאמרים"בשם אשהשלנשמתהאתלושיביא

 -אחרת אשהשל נשמהבטעותלוהביאוהשליח,)הנשיםשערהמקלעת
. זמנההגיעבטרם אותהוהמית,)תינוקותמגדלת("דרדקימגדלאמרים"

פניםכל ועל,"טעויות"  המותלמלאךשקורותזהאיךלהביןקשה,כאמור

  ...ממנהשנלקחוחייםשנותלהנשאר

 "?אותןנותניםלמי?הללוהשניםעםעושיםמה: "המותמלאךאתשאלו
,ליה להומוסיפנאבמיליהדמעבירמדרבנןצורבאאיכאאי:ואמרנענה

לואוסיף ,ושותקחרפתואתששומעחכםתלמידישאם – חילופיהוהויא

 .הללוהחייםשנותאת
 בתחילתי"רששמביאוכמו,פנחסאתמבזיםהיוהריהשבטיםוהנה

,אותו מבזיםהשבטיםשהיולפי – הכהןאהרןבןאלעזרבןפנחס"הפרשה

נשיאוהרג ,אליליםלעבודתעגליםאמואבישפיטם,זהפוטיבןהראיתם

 ."אהרןאחרויחסובהכתובאלפיכך,מישראלשבט
 !ושתק – חרפתושמע?בתגובהפנחסעשהומה
 ?שתיקתובגיןשקיבלהשכרומהו

  

אחד לכלאם  ,לעצמנונתאר – "אלףועשריםארבעהבמגיפההמתיםויהיו"

בעשרים "זוכה"פנחס הרי – לחיותאחתשנהעודרקנשארהבמגיפהשמת

 !ושותק – חרפתושומעבהיותו!חייםשנותאלףוארבעה
,מהםלחלק רקאפילואו,מהםאחדלכלונותרו,צעיריםהיובמגיפההמתיםואם

לבדתעשו !לפנחס "עוברות"הללו השניםכל – חייםשנות, חמישים,ארבעים

 ...החשבוןאת
אל משה לאמר צרור את המדינים והכיתם אותם כי צוררים ' וידבר ה

  )טז( ועל דבר כזבי הם לכם בנכליהם אשר נכלו לכם על דבר פעור
צרור את : "מפרש במתק שפתוע "ניץ זי' מויז"אמרי חיים"ק בעל ה"הרההיה 

כי צוררים הם "? מדוע, הילחם באנשי מחלוקת,  את בעלי ריב ומדון–" המדינים

מפני שהם גרועים אפילו מבעלי : כלומר"... על דבר פעור ועל דבר כזבי... לכם

ל באומרם שבית המקדש הראשון "שמעידין חזכמו , עבודה זרה וגילוי עריות

, אבל בית שני נחרב בעון שנאת חנם, נחרב מפני שלוש עבירות החמורות

  ... ששקול כנגד שלשתן

  )יא, כו(ובני קרח לא מתו 
שמעתי : ע"ק בעל הבני יששכר מדינוב זי"אגרא דכלה להרהמובא בספר 

 רמז הפסוק – ע"זיר הרב הקדוש רבי מנחם מנדל מרימנוב "אדמומאת כבוד 

 –עם כל זה בני קרח , הגם כי קרח בעל המחלוקת מתד –" ובני קרח לא מתו"

כי בכל דור ודור ישנם מתנגדים ובעלי , תלמידיו בעלי המחלוקת לא מתו

  ...  המחלוקת על הצדיקים ההולכים בתום
 

ק בעל הדברי יואל "הרהכי בתקופת ימי מלחמת העולם הראשונה בא , מסופר

 ע"ק בעל הקרן לדוד זי"הגה להתיישב תקופה מסוימת בעירו של ע"ר זימסאטמ

שרצו לגרום ...) תלמידי ובני קרח(והיו אנשי בליעל . שם כיהן כמרא דאתרא

עכשיו מובן : ואמרע "ק בעל הקרן לדוד זי"הגהנענה אז . קטטה וסכסוך ביניהם

". מידי חכמיםדור שבן דוד בא קטיגוריא בתל:) "כתובות קיב(לי דברי הגמרא 

  .  'עליהם' הרבה מסטינים ומלמדים חובה יעמדו –" קטיגוריא: "י"ומפרש שם רש

י מלפרש כפי המובן הפשוט שנעשה "ולכאורה צריך להבין מדוע שינה רש

ברכת : אלא ההסבר הוא כפי שאומרים העולם'? עליהם'ולא ' ביניהם'מחלוקת 

" על הצדיקים"ואילו , יןעולה על הרבנים היושבים על מד" השיבה שופטנו"

צריכות שתי ברכות אלו ולפי האמת היו , רים קדושים וטהורים"הכוונה לאדמו

שהרי לשניהם תפקיד אחד לקרב לבות בני ישראל , להיות סמוכות זה לזה

שמפסיק " ולמלשינים"י ה"אך הפירוד שנעשה ביניהם הוא ע, לאביהם שבשמים

שמעוררים ויכוחים , חרי ריב ומחלוקתוהם אותם הרשעים מחר... בין הברכות

י "כי רש, י"והשתא לפי זה מובן היטב דברי רש. וחילוקי דעות בין הצדיקים

הרבה מסטינים ומלמדים "כי , פירש איך נעשה קטיגוריא ומחלוקת בין הצדיקים

כי הם , והרשעים הללו הם אלו הגורמים לכך,  דייקא–' עליהם'חובה יעמדו 

ואז באים כרוכלים , פלסתר ומוציאים לעז ושם רע עליהםממציאים דברי שקר ו

וחבריהם עושים , ר לצדיק זה"ומביאים דבריהם לפני רבם ומספרים לשה

ז מתעוררת "ועי, כמעשיהם לפני רבם ושוטחים לפניו לשון הרע על הרב השני

   !...)     דברים כדרבנות(מחלוקת וקטיגוריא עליהם  

•  

 הלא הוא המחלוקת ובפרט בין –וע הארי עד כמה היא הסכנה להיכנס לל

ידוע : תעיד בפנינו העובדה הבאה, חילוקי דעות הצדיקים שנשגבים מבינתנו

והיו ,  הסתובבו הרבה חתולים בביתוע"ועהיל זיוק רבי שלמה מז"הרהשאצל 

פעם . ששמר עליהם שלא יגרשו אותם ולא יצערום, לו עניינים גדולים בזה

כי הם גלגולי נשמות ? דוע שומר אני עליהם כל כךמ! התבטא ואמר דבר נורא

והדברים ... מחסידים שהתערבו במחלוקת המפורסמת בין צאנז לסדיגורא

שהרי נסתיימה המחלוקת ונשתתקו הרוחות כבר בשנת ! נוראים להמתבונן

שהוא כמעט שבעים , ה"ק מזוועהיל אמר כדבריו בשנת תש"ואילו הרה, ו"תרל

ואנו ניקח לימוד , ן היו אלו מגולגלים בחיה טמאהכ עדיי"ואעפ, כ"שנה אח

  !... עצום מזה שחס וחלילה מלהתערב במחלוקת ובפרט אצל צדיקים
 

וידוע כי הרבה צדיקים ציוו אז לתלמידיהם באזהרה חמורה לבל יעיזו בשום 

ק בעל "הרהאף .  קשתיאלא יברחו ממנה כמטחוו, אופן להתערב במחלוקת

האריה מלך החיות חלה : כ משל ואמר" המשיל עע"יקוב זי'האמרי נועם מדז

האם "הלך האריה אל הדוב ושאלו , פעם במחלה שגופו הסריח בריח רע

מה , אדוני המלך: "פתח הדוב וענה לו את כל האמת? "מריחים ממנו ריח רע

מיד צוה האריה לקרוע את , "לצערנו אכן נודף ממנו ריח רע, נאמר ומה נדבר

המשיך האריה ושאל את הגדי אם יש ממנו . כך למלךעל שמעז לומר , הדוב

וריחו , שיקר ואמר שאין זה נכון כלל, כראות הגדי את משפט הדוב, ריח רע

על , וישסעהו כשסע הגדי, כשמוע האריה את תשובתו, הוא כריח השדה לשבח

, המשיך האריה והלך לשאול את השועל את שאלתו. שהוא חונף לו בדברי כזב

יסלח לי אדוני "ותו השתמט מלענות אלא השיב לאריה אך השועל בפקח

ואיני יכול להריח ולהרגיש , ונחירי סתומים' הצינון'כי חולה אני בחולי , המלך

שבזמנים , ע ואמר לחסידיו"ק בעל האמרי נועם זי"ובכך סיים הרה"... בכלום

ו מלהתערב "כי ח, ולא להריח כלום' הצינון'אלו צריך כל אחד לסבול מחולי 

  ... ל"במחלוקת ר
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ר ֵאין ָלֶהם ֹרֶעה ה'ְולֹא ִתְהֶיה ֲעַדת  ּצֹאן ֲאׁשֶ  (כז,יז) ּכַ

 
ר ֵאין ָלֶהם ֹרֶעה"ל שהקשה: מדוע משה אומר "שמעתי מרבי שלום זצ ּצֹאן ֲאׁשֶ ולא אומר  "ּכַ

ּצֹאן "ביתר פשטות:  ... יש רועים ויש רועיםרבי שלום אומר על כך הסבר נפלא: ?". ֹרֶעהבלי ּכַ
הם רועים את הצאן כדי . יש רועים שכל מטרתם וכוונתם היא כדי שתהיה להם פרנסה

שיהיה להם כסף. לעומתם, יש כאלה שרועים את צאנם, ואמנם הם לא עושים זאת 
צאן כדי  כדי שיהיה להם בשר לאכול. הם מגדלים -למען כסף, אלא למטרה אחרת 

בשביל "המשותף לכל אלו שהם רועים . שבבוא היום ישחטו אותו ויאכלו מבשרו
לעומת זאת, יש רועים ". בשביל הצאן"בשביל האינטרס שלהם, ואין הם רועים ", עצמם

כל מעיינם נתון אך ורק כדי שלצאן ". בשביל הצאן"שאוהבים את הצאן. הם רועים 
 . יהיה נעים וטוב

 
פונה להשם יתברך ומבקש: כשם שיש כמה סוגים של רועים, כך יש כמה משה רבנו 

סוגים של מנהיגים! אני מבקש, אומר משה, שהמנהיג שיתמנה על עם ישראל יהיה 
מנהיג שידאג כל העת למען האינטרסים של העם, לרווחתו ולטובתו, כמו רועה צאן 

ר ֵאין "משמעות המילים ! הרועה למען הצאן ּצֹאן ֲאׁשֶ היא שהרועה דואג " ָלֶהם ֹרֶעהּכַ
לצאן! הוא לא דואג לעצמו! וכך גם מבקש משה, שהמנהיג יהיה מנהיג שדואג לעם 

בכל הדורות עם ישראל זכה למנהיגים אמיתיים  .ישראל ולא לאינטרסים של עצמו
 .כאלה

 
היה שומע את צרותיהם של האנשים שהיו פוקדים את חדרו מדי יום " נודע ביהודה"ה

ם לפניו את מררתם. אך לאחר שעזבו את החדר היה פורץ בבכי מר. לבו לא ושופכי
 . עמד לו להכיל את סבלם של צאן מרעיתו. כך נראה מנהיג אמיתי

 
מוכר. -, כשלפתע נכנס לחדר יהודי לאין’היה באמצע שיעור בישיבת וולוז "בית הלוי"ה

חזותו מוכיחה עליו שהוא מפשוטי העם, בור ועם הארץ. בידו החזיק את בנו הקטן. 
כל הילדים שלי בורים ועמי ארצות, אינם יודעים קרוא וכתוב, חוץ “אמר היהודי: 

ה יבחן אותו ויראה אם הוא ’מהילד הזה. הכנסתי אותו לחיידר. כעת אני רוצה שהרב
 ".מת יודעבא
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זאת לא התנהגות! אי אפשר להיכנס בלי  קרוא:-התלמידים נעצו את מבטם באורח הבלתי

 !...רשות לחדר השיעורים ולהפריע באמצע השיעור
בוא, : "ראה את הדברים אחרת. הוא קרא לאותו אדם ואמר לו בנחת" בית הלוי"אך ה
כן.  - "למדת חומש?"הוא הושיב את הילד על ידו. ליטף אותו בחום. ". בבקשהתשב 

מה הפשט בפסוק הזה, : מתחיל לשאול אותו "בית הלוי"ויקרא. ה –?"איזה חומש למדת"
 . עד היכן שידיעתו משגת ,יבמששפסוק ההוא. והילד עונה, משיב מה ומה הפשט ב

י יולדתו! מחלקך יהיה חלקי ומגורלך יהי אשרי בנך! אשר"פונה לאבא: " בית הלוי"ואז ה
 !".גורלי! הלוואי שאזכה שיאמרו על בני מה שאומרים על הבן הזה

 
בחן  'הרבי הגדול'ופרץ בבכי של שמחה והתרגשות. אם  ",בית הלוי"שמע האב את דברי ה

 'את הבן שלו ושיבח אותו בשבחים נדירים כל כך, בוודאי הבן שלו עילוי גדול. ברוך ה
 "...בית הלוי"אבל התלמידים, כמובן, לא כל כך התלהבו מדברי ה! ה לכךשזכ

הסביר להם: . דבריו היו משונים בעיניהם. הם פנו אל רבם ושאלו אותו לפשר הדברים
הבן הזה, שיודע קצת חומש, הוא תלמיד חכם יותר מאביו... אני מאחל לעצמי שגם "

 ...”יותר מאביואני אזכה לבן שיאמרו עליו שהוא תלמיד חכם 
 (יחי ראובן) .אלו מנהיגים אמיתיים. יודעים להלך נגד רוחו של כל אדם

 
 

נֹות ְצָלְפָחד (כז ְקַרְבָנה ּבְ  א),ַוּתִ
יצבו לפני משה רבנו, בהעדר אחים, ובקשו כי שם אביהן לא יגרע יבנות צלפחד הת

ברוך הוא, והסכימה בנחלתו, והן תנחלנה נחלה על שמו. שאל משה רבנו את פי הקדוש 
נֹות ְצָלְפָחד ּדְֹבֹרתעמן דעת המקום: " ן ּבְ אֹמר, ּכֵ ה ּלֵ  ", הצדק עמן.ַויֹּאֶמר ה' ֶאל ֹמׁשֶ

בואו ונלמד מתוך פסוק בתנ"ך על חשיבותה של בת ישראל ועל היותה בת למלך מלכי 
ִוד וַ ת, נאמר: "יליוין מלחמתו של דוד עם גינא), בענ-בספר שמואל (א' יז המלכים. ָרץ ּדָ יָּ

ּה ֶאת ֹראׁשֹו, ְכָרת ּבָ ְעָרּה, ַוְיֹמְתֵתהּו ַויִּ ְלָפּה ִמּתַ ׁשְ ח ֶאת ַחְרּבֹו ַויִּ ּקַ י, ַויִּ ּתִ ִלׁשְ ֲעֹמד ֶאל ַהּפְ  ַויַּ
ֻנסוּ  ּבֹוָרם ַויָּ י ֵמת ּגִ ים ּכִ ּתִ ִלׁשְ ְראּו ַהּפְ  ".ַויִּ

 
ת מתערה? הרי יליוויש להקשות, לשם מה מספר לנו הנביא שדוד שלף את חרבו של ג

ית, והרי ברור ילורוע בו דוד מנצח את גיפרט זה הוא לכאורה שולי מאד, ביחס לכל הא
 הדבר שכדי להשתמש בחרב צריך לשלפה מן התער, ולשם מה מספר לנו הנביא זאת?

פלאה הזו מתארת בכמה פסוקים ובקצרה, ואם כן, למה יש להדגיש את וכל הפרשה המ
ב רק שדוד הרג את הפלשתי וכרת את ראשו והיה צריך לכתשליפת החרב מן התער? 

 בחרבו, ודי.
 

לחכם הגדול  ה"כלי יקר",ישב את הדברים על פי דברי חז"ל, שהובאו בדברי ינוכל ל
ת מאנה לצאת יליולניאדו, בן דורו של מרן הבית יוסף. ה"כלי יקר" מביא, שחרבו של ג

ה וטרח רבות להוציאה כדי להרגו, מן התער לאחר שנפל מפגיעת הקליעה, ודוד התקש
הוכשראה שהדבר אינו עולה בידו, פנה ל" ּנָ א ַהּצִ ית, ובקש ילו" שהלך לפני גִאיׁש ֹנׂשֵ

השיב לו האיש: "אני מוכן לעשות זאת, אולם בתנאי שתתן  שיוציא בשבילו את החרב.
ושמו יר, ייר, בת ישראל לאשה". ודוד הסכים. ואכן, אותו אדם התגילי, לאחר שאתג

 ".יאּוִריָּה ַהִחּתִ "
הדבר עורר קטרוג על דוד המלך, ובשמים אמרו, וכי סחורה אתה עושה בבת ישראל? 
חייך, שלך אתה נותן לו! ובאותו רגע נגזר בשמים שבת שבע תהיה אשתו של אוריה. 

לה להיות אשת יעדת מתחואותה בת שבע, אמו הצדקנית של שלמה המלך, היתה מי
 , ומשלו נתן.דוד המלך, היא שנתנה לאוריה, ודוד משלו הפסיד
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 מדבר בשעת פקוח נפש אמתית, ושעת והדברים מפליאים ומתמיהים מאד. הרי היה

ת, נכנעו וברחו כל הפלשתים, ואם כן, מה הפשע יליומלחמה, ועל ידי כריתת ראשו של ג
נשא לגר, יהסכנה הגדולה, להסכים שבת ישראל תהגדול בכך שדוד המלך החליט, עקב 

יר מרצונו, ואין בכך כל אסור. אם כן, מדוע יובמיחד כשהיה מדבר בגר צדק, שבא להתג
 יצא הקצף על דוד?
שה, הרי דוד היה ילו היה הגוי דורש שדוד המלך יתן לו את בת שאול לאיהתשובה היא, שא

אם להסכים לתנאי זה,  -זו שעת מלחמה למרות שהיתה  -מהרהר בדבר ולא ממהר להחליט 
פס, שכן לא נתן להסכים לתנאי יומטכס עצות כיצד להוריד את הגוי מהעץ הגבוה עליו ט
 קשה כל כך! להשיא בת מלך לבן גר?! היעלה על הדעת?!

הקטרוג על דוד היה שלא רק בת שאול נחשבת כבת מלך, אלא כך היה לו לחוש לגבי כל 
י בת ישראל, בת מלכים היא, ולא סתם בת מלכים, אלא בתו של בת ישראל באשר היא. כ

 קוח, וכחפץ העומד לסחורה?!ימלך מלכי המלכים, וכיצד אפשר להשתמש בה כקלף מ
 למדנו מכאן על חשיבותה של בת ישראל, עד היכן היא מגעת.

 
המהרי"ל דיסקין עורו של מרן ינספר כאן מה שספר מרן הגרש"ז אויערבך זצ"ל על שארע בש

ינות זו עם זו. יעור, נשמע מהחצר קול רעש גדול של נשים המתדיפעם, בעת הש זצ"ל.
 המהרי"ל שגר את אחד מתלמידיו לראות את פשר הדבר, אולי הן זקוקות לעזרה.

נֹות ְצָלְפָחד ּדֹוְברֹותהתלמיד חזר לאחר מספר דקות ואמר " ן ּבְ ", כלומר, שום דבר לא קרה, ּכֵ
 בור של נשים...יצריך להתרגש מהרעש הנשמע מהחצר, כלומר, זהו סגנון הדולא 

מגיד השעור, השרף מבריסק, נחרד בשמעו את דברי התשובה. "כיצד מלאך לבך לדבר כך, 
גער  -ולהשתמש בפסוק קדוש מהתורה, בקשר למריבה שנשים מריבות אחת עם חברתה"?! 

 (ברכי נפשי). בתלמיד, ולא נתקררה דעתו עד שנתן לו נזיפה
 

 

 ממתק לשבת
 

גבריאל וחנה היו נשואים עשרים וחמש שנה ועדיין לא זכו לילדים. אבל גבריאל, שהיה 
. חסיד של בעל התניא קיבל את המצב בשמחה ומעולם לא התלונן לפני הרבי על מצבו

הטיל עליו בעל התניא גבריאל היה נוהג לתת סכומים נכבדים לצדקה, באחד מביקוריו אצל 
הרבי לתת סכום גדול למצוות פדיון שבויים. אבל הפעם מצבו הכלכלי היה בכי רע והוא לא 

רוח מדוכדך, וסיפר -ידע כיצד יוכל להשיג את הסכום המבוקש, הוא חזר לביתו במצב
אל תצטער, בטח יעזור ה' ונוכל לתרום גם את . יל עליו הרבילאשתו בעצב על הסכום שהט

לקחה האישה כמה מתכשיטיה, מכרה אותם ה. הסכום הזה שביקש הרבי". אמרה האש
והביאה את כל הכסף בצרור סגור לבעלה. היא הציעה שילך מיד לרבי ויתן לו את הסכום 

את הצרור על השולחן. הרבי  גבריאל הגיע אל הרבי, ומיד כשנכנס ל'יחידות' הניח. המבוקש
קיבלו בברכה ופתח לנגד עיניו את הצרור. על השולחן נערמו מטבעות נוצצים ומבריקים, 

  :הרבי פנה לר' גבריאל ואמר. כאילו יצאו עכשיו מבית היציקה
 ,בתרומת המשכן הדבר היחיד שהיה מבריק זה המראות שבהן השתמשו נשות ישראל"

למשכן ומהן נעשה הכיור וכנו, הכיור היה המקום שבו במצרים הן תרמו את המראות 
 ?"שאל הרבי את ר' גבריאל: "מניין בא לך הכסף הזה". התחילו את עבודות המשכן

סיפר ר' גבריאל לרבי את כל מה שעובר עליו לאחרונה, ואת מצבו הכלכלי. הוא גם סיפר, 
ידיעתו וזירזה אותו שכאשר אמר לאשתו על הסכום שביקש הרבי, מכרה את תכשיטיה בלי 

ייתן ויחזור 'בטל הדין. הקב"ה : "להביא את הכסף אל הרבי. הרים הרבי את ראשו ואמר
דורות. ייתן לך ה' הצלחה בכל -וייתן', לך ולאשתך, בנים ובנות ואריכות ימים לראות דורי

  .אשר תפנה, עושר ונשיאת חן בעיני כל רואיך
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 זכות דברי התורה בעלון יעמדו:
בן פנינה, אפרת בת מזל, נועה בת יעל, קרן בת  עוז בן מרים, לירון זיווג הגון:בע"ה 

 רחל, עדן בת גילה.
 רווית רבקה בת אורלי, מוריה בת אורנה, מורן בת רותי.לזרע בר קיימא: 

 מורן בת רותי, לירון בן פנינה., שגיא בן מרים לפרנסה טובה:
ציפורה בת מרים, אורלי בת מלכה, אייל בן שרה, ציפורה בת מורוור,  לרפואה שלמה:

יחזקאל בן אידה, רבקה בת מסעודה, אלכס בן רימה, יצחק יעקב בן  שי בן רחל,
יוסי בן ציפורה, יוסף בן ציפורה, עזיזה בת שוליקה, שולה בת  יפה, אילן בן מסעודה,

 עזיזה.
 

בנימין בן סולי ז"ל,  אביגיל בת מרים ז"ל, אהרון רפאל בן רבקה ז"ל, לעילוי נשמת:
חביב בן סולי ז"ל, בתיה בת סולי ז"ל, גבריאל בן מורוור ז"ל, מיכאל בן מורוור ז"ל, 
רחמים בן מורוור ז"ל, יחזקאל בן יהודית ז"ל, דבורה בת טובה ז"ל, ישראל בן חנה 

ארז בן חיה ז"ל, יוסף מיכאלשוילי בן רפאל ז"ל, חנה בת  דבורה בת מרים ז"ל. ,ז"ל
ז"ל, דוד אמנו בן מזולה ז"ל, משה בן שושנה ז"ל, שרה רוסיקו מנשרוב בת שמחה 

תמרה ז"ל, ז'קלין לוי בת מסעודה ז"ל, יוסף בעדאש בן נוארה ז"ל, ירושה בת רות 
זהרה ואסתר ושמחה ומכלוף בר חנינה למשפחת בן שבת ז"ל, אברהם בן חנה  ז"ל, 

 וכבד ז"ל.וזבולון הכהן ז"ל, אסתר בת מרים ז"ל, רות בת י
 
 

 

לב חזר החסיד לביתו וסיפר לאשתו את כל מה שאמר הרבי והברכה שברך -שמח וטוב
כשהגיעו לידי המטבעות", ?". כך-אותם. אבל תגידי לי, שאל, "איך הבריקו המטבעות כל

שפשפתי את המטבעות בחול עד  "חשבתי כי כדאי שהנתינה תהיה שלמה. השיבה האשה,
שהבריו ונצצו, ובליבי התפללתי שירחם עלינו השם יתברך, והרבי בקדושתו יברך אותנו 

,כעבור שנה זכו ר' גבריאל ואשתו, ללידת בנם הבכור". שגם מזלנו יתנוצץ, יבריק ויזרח  
גבריאל וחנה ראו הצלחה בכל מעשיהם וגבריאל תמיד דאג לספר לכולם שההצלחה שלו 

.היא רק בזכות האמונה התמימה של אשתו חנה  

 
שפונות למשה לאחר שראו בדיני הנחלה  בפרשת השבוע אנחנו קוראים על בנותיו של צלפחד

שאם אביהן מת ללא בנים לא יהיה מי ממשפחתם שיקבל חלק בארץ, הן פונות ומבקשות 
 לקבל גם הן חלק ונחלה בארץ, משה שואל את השם והתשובה שהוא מקבל 

 ."כן בנות צלפחד דוברות, נתן תתן להם אחזת נחלה"
 

כשמתבוננים בשבח הגדול שבנות צלפחד מקבלות קצת קשה להבין למה כל כך מתלהבים 
מהן, בסך הכל הבקשה שלהם היתה מאוד חומרית הן רצו לקבל נכסים בארץ ומה 

 ?ההתלהבות
 

 בה קרה הסיפור, כתוב במדרש שכדי להבין זאת צריכים להבין יותר את רוח התקופה
מצרימה" הם כולם  עם ישראל בדיוק באותה תקופה פונים ומכריזים "ניתנה ראש ונשובה

כבר עייפים מהמסע במדבר, עדיין תחת השפעת המרגלים שהוציאו את דיבת הארץ ותחת 
הרושם של פטירתם של אהרון ומרים, המוטיבציה לכניסה לארץ די נמוכה ודווקא בשלב 
הזה כשהכניסה לארץ נראית כל כך רחוקה מגיעות בנות צלפחד ומבקשות בקשה טכנית 

בכך הם חיזקו את האמונה בכל מי שמסביבם שהכניסה לארץ היא  של קבלת חלק בארץ,
דבר ברור ורק צריכים לראות איך לחלק את הנחלה, האמונה הפשוטה הזו היא זו שחיזקה 

את עם ישראל שינתה את האווירה ונתנה להם כוחות להתגבר ולהיכנס לארץ ולכן זכו בנות 
                                                      .                     צלפחד לשבחים כה גדולים

 
יהי רצון שנזכה לחזק את אמונתנו  ,בזכות נשים צדקניות נגאלו ובזכותן עתידים להגאל

הרב נחמיה , שבת שלום ונקבל את נחלתינו בארץ בגאולה אמיתית ושלימה תיכף ומיד ממש
 .וילהלם שליט"א
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 מאוצרות הפרשה 

  פר"ש  חידה         
 ?מה חולק לשני חצאים בפרשה זו          

 (כה, יג) תחת אשר קנא לאלקיו
יפהיש לי קושיה עצומה: אם פנחס אכן היה מקנא קנאת ה'... אז א

הוא היה עד היום?? איפה הוא היה בחטא המרגלים.. איפה הוא היה
במסה ומריבה וכו' וכו'... כתוב כאן יסוד חשוב: קנאי אמיתי זה לא
אחד שצריך כל רגע לקפוץ בראש ולהראות נוכחות!!! קנאי אמיתי
לא צריך בכל אירוע להנפיק מודעת מחאה משלו... בשביל שלא

נאי... קנאי אמיתי יכול להיות אדם שבמשךישכחו לרגע שגם הוא ק
ארבעים שנה במדבר עמד בשקט!!! והיה איש מתוך העדה!!!
ואיפה שהוא הבין שהוא לא צריך להתערב הוא לא התערב!!! גם
אדם כזה נחשב בשם קנאי!!! והנה הוא לפניך: פנחס אבי
הקנאים... הקנאות של פנחס לא נבעה מרצון להתבטאות... ההראיה:

שך ארבעים שנה הוא שתק!! לא שמעו את קולו ברמה... והואבמ
לא הופיע במחאה שהוא לא הבין שהוא נצרך... איפה שהוא הבין
שהעסק בשליטה... ומשה רבינו כבר מתעסק בעניין... הוא יכול
להצטנף בפינתו ולהשאר בתוך העדה... ורק איפה שצריך!!!

.. ונתעלמה הלכה אז הוא יצא לראשונה ויקםובמקום שאין איש.
מתוך העדה!!!! והוא הוא הסמל והדוגמא לפנחס אבי הקנאים!!!
ללמדך: שלא כל הרוצה ליטול את השם יטול!!! ולא כל אחד
שרוצה להפוך את היצר שלו לשיטה ולקרא לו בשם קנאי... אז זהו

נאי יכולשלא!!! קנאי זה לא הדיוט שקופץ בראש בכל אירוע... הק
להיות אדם שקט שלא שומעים את קולו... ורק כשחייבים ואין

 (אז נדברו)     ברירה פתאום הוא מופיע ונוטל את שכרו... ודו"ק.

(כו, נט) ושם אשת עמרם יוכבד בת לוי אשר ילדה אותה ללוי במצרים

תוספות: "אשר ילדה אותה ללוי. כיכתב בדעת זקנים מבעלי ה
"ר צבי אליהו שטיינברגשואל הג אשתו של לוי אותה שמה".

שליט"א, ר"מ בישיבת 'אור יהודה': צריך ביאור מדוע בכלל
השוויגער 'אותה'? ואם יש צורך להזכיר אתהזכירו את שמה של 

 שמה בתורה, אז מדוע דווקא במקום שעמרם נשא את יוכבד? 
וכך הוא מבאר זאת: עמרם נשא את דודתו יוכבד לאשה. שכן

היא דודתו שלויוכבד בת לוי, נמצא שיוכבד  עמרם היה נכד של לוי
.)עמרם (וכלשון הכתוב ויקח עמרם את יוכבד דודתו" (שמות ו, כ)

מקשה הגמרא בסנהדרין (נח:) הכיצד נשא עמרם את דודתו?!
האם (ולאועונה שיוכבד הייתה דודתו רק מצד האב, ולא מצד 

רי בעליולפי"ז מבוארים היטב דב אסרום בקירבה שמצד האב).
התוספות, שאשתו של לוי 'אותה' שמה, ושדווקא כאן מזכירה

של אשת לוי. שכן לפי לשון הפסוק מיושבתהתורה את שמה 
היינו רק את –קושיית הגמרא: "יוכבד בת לוי אשר ילדה אותה" 

(כמו קהת אביוילדה האשה ששמה 'אותה', ואילו שאר בני לוי יוכבד 

דודה של עמרם רקואם כן יוכבד היא  נולדו מאשה אחרת של עמרם)
 ולפיכך מותר לו להינשא לה!... –מצד האב ולא מצד האם 

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

בייחוסן של בנות צלפחדרש"י הקדוש שואל מדוע הוזכר 
לפחד היה "בן"למשפחות מנשה בן יוסף", והרי כבר נאמר כי צ

מנשה" ויודעים אנו כי מנשה היה בן יוסף. מתרץ רש"י: "אלא לומר
לך: יוסף חבב את הארץ, שנאמר 'והעליתם את עצמותי', ובנותיו

 חבבו את הארץ, שנאמר 'תנה לנו אחוזה'". 
יורשה נא לי לשאול שאלה: אני מבקש לקבל מגרש גדול בצפון תל

. שואלים אותי: מדוע אתה רוצהאביב. מגרש ששווה מיליוני שקלים
את המגרש הזה? ואני משיב: אני אוהב את ארץ ישראל, לכן אני
רוצה מגרש. בוודאי כולם יצחקו עלי, וכי בגלל ארץ ישראל אני
רוצה את המגרש? אני רוצה מיליונים... כיצד אפשר אם כן להוכיח
ןכי בנות צלפחד חיבבו את הארץ מבקשתן "תנה לנו אחוזה". היכ
כתוב כאן שהן מחבבות את הארץ, אולי הן רצו נחלה, כדי שיהיה
להן רכוש ממוני? אומר לכם תירוץ פלאי פלאים. הרי למנשה יש שני
חלקים בירושת הארץ, חלק אחד בארץ ישראל וחלק נוסף בעבר
הירדן, אולם בנות צלפחד ביקשו בדווקא לקבל את חלקן בארץ

תירוץ נוסף לשאלה הזו, אומר ישראל, ומכאן שהן חבבו את הארץ.
ה"אמרי אמת". היה זה כאשר אמו, הרבעצ'ן של ה"שפת אמת"
נסעה להבראה ועמה נסה 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

ת" תירוץ מתוק מדבש: מי היה צלפחד? לדעה אחתלה ה"אמרי אמ
היה זה המקושש. מתי התרחשה פרשת  המקושש? בשבת השנייה
לצאת בני ישראל מארץ מצרים, היינו בשנה הראשונה לאחר שיצאו
ממצרים. ומתי ביקשו בנות צלפחד לקבל נחלה? בשנה הארבעים

ל השניםלפני כניסת בני ישראל לארץ. ומדוע שתקו בנות צלפחד כ
הללו? וכי לאביהן לא היתה ירושה ממונית, אותה הן ביקשו לרשת?
אם אכן בנות צלפחד רוצות כסף, הן היו צריכות לבוא למשה רבינו
מיד לאחר מות אביהן, ולבקש לרשת את כספו? העובדה שהן
המתינו ארבעים שנה, מעידה שלא תאוות הממון היה חפצן ולא

שו, אלא רצונן היה לקבל נחלה בארץלרשת את כספי אביהן הן ביק
 (יחי ראובן)  ישראל, מכיון שהן חיבבו את הארץ.

 יא)-(כו, י ויהיו לנס; ובני קרח לא מתו
אומר ה"ילקוט סופר": בדרך כלל, ילדים אוהבים ללמוד מאביהם
את התכונות הרעות שלו. אותן קל יותר לחקות מאשר את התכונות

למדן, האם בנו ישקוד ג"כהטובות... כשהאב תלמיד חכם ו
יתכן שכן ויתכן שלא. כשהאב עוסק בחסד, -בהתמדה על התורה?

האם יעסוק בכך גם הבן שלו -בבקור חולים, בעזרה לנזקקים
בהתלהבות מרובה? אולי כן ואולי לא. כשהאב עניו גדול, בהחלט
אין ודאות שגם הבן ינסה לרכוש את מדה הענוה. אבל אם האב

בדרך כלל הבן שלו יפתח חבה –חלוקות ומריבות כעסן, ומחבב מ
עמוקה לריב ולמחלוקת, ויהיה כעסן לא פחות מהאב. כדי לפתח
את מידת הכעס, אין צורך לא במאמצים ולא בהשקעה. די בדוגמא
אישית ובאי עבודה על המדות. שלמה המלך אומר: "על שדה איש

ים כסו פניועצל עברתי ועל כרם אדם חסר לב. והנה עלה כלו קמשנ
אין צורך לזרוע קוצים, הם עולים וצומחים – לא)-(משלי כד, ל חרלים

מאליהם, וכך גם התכונות הרעות. אצל בני קרח ארעה תופעה לא
אביהם היה בעל מחלוקת גדול, אך הם לא תפסו אומנותו. -מצויה

הם חזרו בתשובה, והסתלקו ממחלוקת קרח ועדתו. זהו שנרמז
העובדה שלא ירשו מאביהם -ובני קרח לא מתו" כאן: "ויהיו לנס

את התכונות הרעות, וממילא לא מתו במחלוקת, היא נס, תופעה
 (לאור הנר)  פלאית.



 "שאלתי אותו: מה יקרה אם תקום מוקדם יותר ותכין את הסנדויצ'ים לילדים?      סיפור       
 אתה תייר בבית שלך?!"מה יקרה אם בערב תוריד מדי פעם את הזבל או אפילו תשטוף את הרצפה? מה, 

מנכ"ל חינוך העצמאי, מעשה על מרן רבי אלעזר מנחם מן שך זצ"ל: באחד המקרים בא אלי יהודי עם אשתו -ל "סיפר הרב מאיר לוריא ז

כדי להגיע לעבודה בזמן, 7.30ומבקש שאסדר לאשתו העברה לבית ספר קרוב יותר. "קשה לה", אמר, "היא צריכה לצאת כל בוקר בשעה 

זה קשה". והוא תיאר באוזניי את סדר יומו; הוא עצמו, אמר, לא יכול לטפל בענייני הבית כי הוא יושב ולומד כל היום, ואשתו, כך הסביר ו

לי, חייבת כל בוקר לקום מוקדם, עליה להספיק להכין סנדויצ'ים לילדים וגם לבעלה, ולא תמיד היא מספיקה להכין, בבוקר היא צריכה 

את הילדים לגן ולבית הספר, וכשהוא בא בצהרים צריכה ארוחת הצהרים שלו להיות מוכנה, ולפעמים היא חוזרת מאוחר להספיק לשלוח 

והאוכל לא מוכן. לאחר מכן הוא צריך לנוח לפני שהוא חוזר ללמוד, אחר הצהריים היא צריכה לבשל כדי שתהיה ארוחת צהרים מוכנה. 

שכשהוא בא בערב חייבת ארוחת הערב להיות מוכנה כי הוא יוצא מיד ללמוד, ובערב היא צריכה ועליה אף לערוך קניות במכולת, וכמובן 

קיצור יום עבודה מפרך. קשה לה לעמוד בו, ולכן מבקש העברה למקום עבודה , בלהכין את השיעורים לבית הספר ולהשכיב את הילדים

לתפילה? אתה לא יכול על הדרך לקחת את הילדים לגן ולבית הספר?  שאלתי אותו: מתי אתה קם והולך .קרוב יותר, שזה יכול לסייע לה

וכשאתה חוזר מבית הכנסת, אתה לא יכול להיכנס למכולת ולקנות את מה שצריך לבית? מה יקרה אם תקום מוקדם יותר ותכין את 

או אפילו תשטוף את הרצפה  הסנדויצ'ים לילדים וגם לאשתך? ומה יקרה אם בערב תעזור לה קצת, ותוריד מדי פעם את פח הזבל

האיש התנפל עליי בזעם, והוכיח אותי על פני שאני שונא תורה. אשתו, בכל אופן, לא קיבלה   ?...לעתים? מה, אתה תייר בבית שלך

תפס אותי  ,הוא ישב מול הדלת וברגע שראה אותי קם ורץ לקראתי ,באחד הימים הזדמנתי לבית ראש הישיבה הרב שך זצ"ל .העברה

מה קרה? ואז סיפר לי: "היה  :י ידיי ואמר בהתרגשות: טוב מאוד, טוב מאוד, ברוכים תהיו! לא הבנתי לפשר התלהבות זו, שאלתיבשת

נדהמתי, כי זכרתי שדיברתי אתו קשות והטחתי בו מילים  ".אצלי מישהו וסיפר לי את תוכן השיחה שלכם אתו, טוב מאוד ענית לו

פר את כל מה שאמרתי לו? הרב שך השיב: "לפי רוח הדברים אני חושב שכן", ואז לפתע שאל אותי חריפות, שאלתי בזהירות: האם סי

בחיוכו האבהי המפורסם: "מאיפה אתה יודע את כל הדברים הללו שצריך כך לעזור בבית? האם אתה עצמך 'נאה מקיים' או רק 'נאה 

הצורה בה האיש התעלם ביודעין מהחובה הזאת, הרגיזה אותי  .ן אני משתדלאינני יודע אם אני 'נאה מקיים', בכל אופ: "דורש' "? עניתי לו

הלא הוא סבי הגדול רבי מתתיהו לוריא,  ,סיפרתי לראש הישיבה על "בית הספר" שבו התחנכתי לכך ".מאוד, ע"כ עניתי לו כפי שעניתי

ות"! ענה ראש הישיבה "וכי אני לא עזרתי לאשתי שלא פסק מתלמודו, ובכל זאת לא תשוער העזרה שהושיט לסבתי בבית. "כך צריך להי

אבקש שבשנה הבאה יסדר העברה  ,ככל יכולתי"?! שאלתי: "מה ענה ראש הישיבה לאיש"? "עניתי לו: אם תתנהג כפי שאמר ר' מאיר

בד ולא שפחה, לאשתך, אבל אם תמשיך להתנהג כהיום, אבקש שיפטר אותה, והיא תשב בבית למען תחיה כאדם נורמלי. אישה זה לא ע

 ב נא שיחי)(יער  .ודע לך שאדאג שידווחו לי אם שינית מדרכך הנוכחית

 

 שכר דירת קייט, והמשכיר אינו מאפשר לו לבדוק את המזוזות           
שכרתי דירה באחת הערים בארץ ישראל, לתקופת בין הזמנים, המשכיר אינו נראה מהאנשים המדקדקים בקלה כבחמורה, שאלתי אותו,  :שאלה

יא: לבי נוקפי ותר שיש, ואני אוסר עליך לגעת בהם או לבדקם. שאלתי הת?! המשכיר התרגז ואמר המזוזות שלי הם המהודרות ביומה עם המזוז
שאולי המזוזות אינם כשירות, האם אני יכול לקחת עמי מזוזות מהודרות, וליתנם סמוך למזוזותיו של המשכיר? ואם כן האם כשאני עוזב את 

 הדירה אני יכול גם להורידם, כי אולי המזוזות של המשכיר פסולות, וכשאני מוריד את המזוזות שלי, אני משאיר את הבית ללא מזוזות?
כתב בפתחי  :ונימוקים מקורותשישאיל את המזוזה מגמ"ח ואז יוכל להחזירו בתום זמן השכירות.  מותר להניח מזוזה נוספת, ועדיף :תשובה
 רלהוציא הישנה, אסו בשם חמודי דניאל שמי שקשה עליו להוציא המזוזה ולבדקה, ורוצה להניח מזוזה אחרת, וקשה עליו ד סימן רצא סק"ב)(יו"תשובה 

נשאל על בית שבמשך עשרים שנה, לא בדקו את המזוזות, וצבעו את הבית כמה פעמים, (יו"ד ח"א סי' קפג)  משום בל תוסיף. ובשו"ת אגרות משה
חור במשקופי הדלת, אם אפשר להניח מזוזות חדשות, ולחשוב שהישנות נמצאות שם כגניזה,  ואי אפשר להוריד את המזוזות, אלא אם כן יעשו

מסופר שבעל  (אות תתקסה)ועיי"ש שאסר בזה, שבמחשבה בלבד, אין המזוזה נהפכת לגניזה, ועובר על בל תוסיף. אמנם בספר דרכי חיים ושלום 
רוצה להתעכב שם יותר מל' יום, והיה הבעל הבית מקלי הדעת, אך היה לו מזוזה המנחת אלעזר, בהיותו במקום מעינות הרחצה באכסניא שהיה 

על פתחו, מהמזוזות הקטנים שרובם ככולם היו פסולים, אך לא רצה להסירה, מפני דרכי שלום, שלא נחזיק אותם כמו נכרים גם בהמצוות שהם 
על שאלת הרב  (רשמי שאלה יו"ד עמוד רכא)וכעין זה פסק ההר צבי  של בעל הבית.זוזה כשרה בריחוק מקום קצת מהמעושים, ולכן הניח שם מזוזה 

חיים פלטיאל מאיישישוק, במי שאינו יכול להוציא מזוזתו שהיא תחובה בחור הקיר זה מכבר, והוא חושש שכבר נפסלה, אי רשאי לקבוע מזוזה 
דבעושה מטעם  "ח: ד"ה ומנא תימרא)(ר"ה כר צבי, שהרי איתא בתוס' חדשה בלי שיוציא המזוזה הראשונה, אי ליכא בזה משום בל תוסיף, והשיב הה

סמוך למזוזות של בעל ספק ליכא בל תוסיף, וכאן נמי משום חשש ספק הוא קובע את המזוזה. גם בעניננו לכאורה מותר להניח את המזוזות 
חוששים שמא המזוזה פסולה, אסור לו להוריד את הבית, שיש ספק גדול שמא הם פסולות, והרי הבעל הבית אוסר לבדקם. ולכאורה שאנו 

שאסור להוריד את המזוזה כשיוצא מהבית, והיא סכנה. אולם מהסיפור של הבעל המנחת  ס"ב)(יו"ד סימן רצא המזוזה הכשירה, כמבואר בשו"ע 
(שביעית סי' סכנה, וכעין מה שאמר החזו"א אלעזר משמע שכשעזב את הדירה הוריד את המזוזות, ואולי משום דרכי שלום מותר להורידם, ואין בזה 

שלכן מותר להשאיל נפה לחשוד על השביעית, כי אחרת יעבור החשוד באיסור חמור יותר של 'לא תשנא את אחיך', וכן גם בעניננו שאם  י"ב סק"ט)
וזה מגמ"ח, לתקופת בן הזמנים, ואז שיצא מהבית יהיה חייב להורידו, כדי את המזוזה, יכשילו באיסור שנאה. ומהיות טוב ישאל מזלא יוריד 

  (הגר"י זילברשטיין, ווי העמודים) שלא יכשל בגזל מהגמ"ח.
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את המזוזה, יכשילולא יוריד 
(הגרשלא יכשל בגזל מהגמ"ח.
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מרכ                                       
משפחת יואל פרידמן להולד

מצוה לבר ספרא משפחתמשפחת מצוה לבר ספרא משפחתמשפחת

לחידה ל:פר"שתשובה נתן

 מזל טוב         

לאשתך, אבל אם תמשיך לה

ודע לך שאדאג שידווחו לי א
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יְנָחס  ן ּפִ ן ֶאְלָעָזר ּבֶ יב ַהּכֵֹהן ַאֲהֹרן ּבֶ  מבזים השבטים שהיו לפי" ֲחָמִתי ֶאת ֵהׁשִ
 שבט נשיא והרג לע״ז עגלים אמו אבי שפיטם זה פוטי בן הראיתם אותו

 יתכן איך, להבין צריך) רש״י(אהרן״ אחר ויחסו הכתוב בא לפיכך מישראל
 וארבע עשרים מתו בה נוראה מגפה היתה הלא, פנחס את ביזו שהשבטים

 חמתו את שהשיב בו מעיד והקב״ה, המגיפה את עצר שהוא בחוש וראו אלף
 ראיה בזה האין, שלום ברית בשכרה וקיבל המגיפה את שעצר זה ושהוא
 יש צורך מה, מזוככים טהורים ממניעים ונובע לשמה זה מעשה שהיה מספקת
 ממה ידונו, נס על אותו להעלות שבמקום יתכן ואיך אהרן אחר ליחסו עדיין
 מסוגל שהאדם, הנפש כוחות נוראות, לראות ניתן מכאן?מעשהו נבע בדיוק
 דברים למצוא יצליח, טובה לו להכיר ובמקום ממישהו גדולה כה טובה לקבל

 טוהר על עצמו מהקב״ה עדות יקבל אם גם, כך על ולבזותו במעשהו צדדיים
 ברורה עדות חייבים מלבם להוציא וכדי, מספיק זה יהיה לא פנחס של מעשיו

 התורה) קול - עליון לתתך( .הכהן אהרן בן אלעזר בן ־
 

ִריִתי ֶאת לוֹ  ֹנֵתן ִהְנִני ֱאֹמר ָלֵכן לֹום ּבְ  חייו את סיכן שפינחס כתוב במדרש:ׁשָ
י שכרו שיטול הוא בדין ה"הקב אמר. ברבים' ה שם את לקדש כדי ְנּנִ  ֹנֵתן וּהִ
ת לוֹ  י ּאֶ יּתִ  כ"א'. ה מצוות על שכר מקבלים לא הזה שבעולם ידוע. ָשלֹום בּרִ

: משל פי על מדובנא המגיד מבאר? מיוחדת לברכה שזכה פינחס שונה מדוע
 על אוכל היה לעבודתו ובתמורה, אחד עשיר של בביתו משרת היה אחד נער

 בשמחה כולם לב כטוב פורים סעודת באמצע היום ויהי. העשיר של שולחנו
 וביקש סוחר הגיע. טוב בכל הערוך השולחן על מסובים וכולם. ובמשתה

 למחרת שיבוא הסוחר את דחה העשיר כמובן.העשיר של מחנותו סחורה לקנות
 מחר שוב. להפסיק יכול ואיני, והסעודה השמחה את רואות עיניך הרי כי

 ארוץ אני לעשיר ואמר שיחם את הנער שמע. תחפוץ אשר כל לך ואתן
!? הסעודה באמצע: העשיר שאל. מבוקשו את לו ואתן החנות את לו ואפתח

. ועשה אמר. ואשוב אלך עין כהרף, הסוחר על חבל: הנער ענה? דחוף מה
 כל אצלי עבודתך בעבור לך מגיע כמה: הנער את העשיר שאל היום למחרת
. שולחנך על אוכל עבודתי שבעד סיכמנו הלא: והשיב הנער התפלא? השנים
 אכילתך עליך שחביבה חשבתי כי, בתחילה סיכמנו כך, כן אכן: העשיר אמר

 רצונך אלא, לך חשוב כה אינו שהאוכל ראיתי כעת אולם. משכורתך תמורת
 שתקבל הראוי מן כן אם. הסעודה את שעזבת עד, עמי ולהיטיב לי לעזור

 להשיב יכול האדם מה: מדובנא המגיד אומר והנמשל. ממש של משכורת
 בכוחו אין כמובן. חייו מימי רגע כל עמו שעושה תגמוליו כל על העולם לבורא
 ומקיים תורה שומר שאדם ואפילו. המרובים חסדיו על ה"להקב טובה לגמול

 אם בפרט. הימנה גדולה שאין במתנה חייו את מקבל הרי, כראוי מצוותיה כל
 למות נפשו וחרף חייו את סיכן פינחס אולם. מתכונתו על והעושר הבריאות

'. ה את לקדש כדי למאומה נחשבים לא שחייו גילה כן אם'. ה קדושתעל
 על שיקבל ממה אחר שכר, שכרו שיטול הוא בדין ה"הקב אמרלכך

  (לבוש יוסף).מצוותיו

 
ן נֹות ּכֵ ן ָנֹתן ּדְֹבֹרת ְצָלְפָחד ּבְ ּתֵ תֹוךְ  ַנֲחָלה ֲאֻחזַּת ָלֶהם ּתִ  ֲאִביֶהם:ראיתי ֲאֵחי ּבְ

 היו צדקניות צלפחד שבנות) ב, קיט( ב"בב שאמרו זה צחות בדרך לפרש
 כמו שכתב שנה מארבעים פחות נשאו לא לכן להם להגון אלא נישאו שלא

 תוך הגון מצאו לא וכי ויש לשאול, להן להגון מצפות שהיו שם ם"הרשב
. ב יחוס. א דברים' ב דרוש טוב שידוך לעשות שכדי ואפשר.?שנה ארבעים

 שלא,ממון ולא יחוס להם היה לא, להן היה החסרונות' ב צלפחד ובנות ,ממון
 הגון להם מצאו לא כ"א, שבת שחילל אביהם על ריננו וגם ירושה להם היה

 להם והיה, הנחלה קיבלו שאז שנה ארבעים עד המתינו הם אלא.אותם שישא
 שמים לשם שאביהם התגלה שהרי יחוס בעלי אז נעשו וגם,ממון

 )הידיעות אוצר.(להגון להנשא יכלו ממילא,נתכווין
 
 

באחד מימי  פעם אחתסיפר רבי מאיר ליברמן, משרידי תלמידי ראדין: 
שי, היתה לו איזו שאלה אל רבו מרן החפץ חיים זצ״ל ונכנס לשם כן יש

חצות  כשנכנס אל הבית, היה זה כבר לאחרלביתו לשאול בעצתו. והנה 
היום, כששבת קודש התקרבה לבוא, ורואה הוא את החפץ חיים עומד בקרן 

והוא מוכן לקראת שבתא מלכתא,  ,זוית בחדר  מבלי שיבחין בו שנכנס 
שאר הכנות, ותואר פניו מאירות, ושומע הבחור  ללאחר שהיה במקוה וכ

את רבו הקדוש מלחש ואומר:״אהה, שבת באה, אהה שבת... אהה שבת... 
  .ו נהנה הנאה עצומה שהנה הנה שבת קודש מתקרבת ובאהכול

 (מאיר עיני ישראל)

 
בבית מדרשו של הרבי שר שלום מבעלז זיע"א היתה השירה בוקעת ועולה 

כל סובביו נהנו למשמע אוזניהם, ואם כך הדבר מידי  בלילות השבת עד כי
ה שירה, שבה בקעה השיר שבת בשבתו, על אחת כמה וכמה בשבת

שהנעימו  למרחוק, ורבים היו באים להנות מזיו שירתם של חסידי הרבי,
 כל"מזמירותיהם עד שעה מאוחרת..והנה בעת שהחלו החסידים את השיר 

 כל" לתיבות ומשהגיעו,בעלז בחצר לו שהתנגן המיוחד בלחן "שביעי מקדש
 עם המילים אותם על ושוב שוב וחזר הרבי התעכב" מחללו שבת שומר
שעליו, והחסידים לא הבינו מדוע משנה הרבי ממנהגו, ודוקא במילים  הניגון

אלו הוא מפסיק וחוזר עליהם, כשהוא מפנה מבטו לכיוון אחד.החסידים 
הרהור בדבר, ולא מצאו מנוח, אם היה הדבר בשירת הים עוד היה ניתן 
הבין כי צלצולי השבת המיוחדת שבה הם נתונים אחראים לכך, אך העובדה 

בר בשיר השבת הרגילה עוד קודם שהחלו בזמירות שבת שירה, רק כי מדו
הקשו להבין כוונתו.אך היה זה רבי לייבוש מחסידיו הנאמנים של הרבי 
ששם לב כי הרבי מפנה את מבטו לכיוונו, וניסה לאתר מבין סובביו אולי 

באדם העומד לצידו כשהוא  יש משהו בכוונתו של הרבי, והנה הוא מבחין
בעיצומו של  יני החסידים והוא מקסס בציפורניו ותולשם בין שיניומבחין בע

השבת..החסיד שנבהל לראות זאת, סימן לאותו אדם בצנעא, שיש בכך 
משום חילול שבת וכי עליו להפסיק מיד במעשיו, אותו אדם אכן נרתע 
והפסיק מיד במעשה זה.והנה, רק הוא הפסיק והרבי הורה להמשיך בשירת 

שירה פשוטה כמשמעה.רק  סחפה עמה את ההמונים לשבתהשבת שהלכה ו
מעטים הבינו את רוח קדשו של הרבי שהבחין באותו יהודי שעמד במרחק 

 כל"רב ממנו, כשהוא מחלל את השבת, וזהו שהפסיק הרבי במילות השיר 
 את ישמור אלא, צפורניו בנטילת השבת יחלל שלא "מחללו שבת שומר
 )אבקש"(.תעצומותיו של רבם בגודל והבחינו, כדבעי השבת

 
רבי –סיפר רבי יעקב גלינסקי זצ"ל, על מסירות נפשו של של הסטייפלער 

יעקב ישראל קנייבסקי זצ"ל כשהיה בצבא הרוסי, שהוצרך לעשות משמרת 
שומר מוכרח ללבוש מעיל פרוה עבה לילה, ומחמת גודל הקור היה ה

שבלעדיו אי אפשר לעמוד מפני הקור.פעם אירע ליל שמירתו בשבת, ומצא 
את המעיל הזה תלוי על אילן, ולא רצה להשתמש בו מכיון שהיה תלוי על 
אילן המחובר לקרקע והרי זה משתמש באילן, אבל מצד שני הבין שזו סכנת 

בחוץ בבגדים קלים, ולאחר ששקל  נפשות אם יעמוד על משמרתו כל הלילה
הדבר במאזני שכלו, החליט שלעת עתה עדיין אין עליו סכנה, ויתחיל 
בשמירתו לכל הפחות לחצי שעה, ואם לא יוכל לסבול את הקור, אז יהיה 
רשאי לקחת המעיל מפני חשש פיקוח נפש. וכך עשה, שעמד חצי שעה 

סכנה, ואמר לעצמו בלי המעיל, ולאחר חצי שעה עדיין לא הרגיש את ה
שינסה עוד חצי שעה, וכן המשיך להתחזק ולהתגבר, עד שעברו שעות זמן 

  (גשמי ברכה)שמירתו, ולא חילל את השבת אפילו באיסור דרבנן.
 

פינחס    נחס  פ
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ן יבַהּכֵֹהןַאֲהֹרןּבֶ ראדין:שהילפי"ֲחָמִתיֶאתֵהׁשִ תלמידי משרידי ליברמן, פעםר



 

 
רבי יואל מסאטמר  זי"ע אמר פעם ,בתורה, מובא מעשה הקנאות של פנחס 
בסוף פרשת בלק. ואילו השכר שפנחס קיבל מובא בתחילת פרשת פנחס. 

ביאר רבי יואל: לפני שנותנים שכר על מעשה קנאות, ממתינים במשך  מדוע?
 שבוע כדי לבדוק שזה אכן נעשה לשם שמים.

 
 

הטעם למה אין הברכה שורה בדבר הסמוי מן העין, משום שאם אחרים רואים 
אותו דבר אפילו יהיה דבר מועט דומה להם דבר גדול וחומדים ושולט בו עין 
הרע המכלה את הכל, ואם הוא הרואה גם אינו שורה ברכה, משום שאפילו 
ע יש לו הרבה עינו של אדם אינו שביעה כמו שנאמר ״אוהב כסף לא ישב

כסף״ ודומה בעיניו דבר מועט, וזהו צרות עין. ואין הברכה שורה במקום צרות 
  (מעיל צדקה)עין. 

 
"רבותי, רצוני להגיד מילים אחדות, שאולי המה דברים פשוטים, אבל הם 

מחויב לדעת אותם. אני פונה בדברי לכל היהודים  אחד ואחדדברים שכל 
"הבה ונתבונן, ישמע למחר. –לא ישמע היום בעולם, בכל מקום שהם, ומי ש
יש להן ייחוד מהותי שמציין את דמותן. אין  –הבה ונחשוב: כל אומה ולשון 
לעם הרומני. בכל  –לעם הגרמני, או האיטלקי  –להשוות את העם האמריקאני 

אומה יש להם חוקים משלהם, נימוסים ומנהגים, תרבות, ספרות ומלומדים. 
הריני קורא את  –ופיה של אומה או להכיר את דרגתה כשאני חפץ לידע א

הספרים שלה, את היצירות של חכמיה, ולומד לדעת אם היא בדרגה נמוכה 
"ועתה, אחים ואחיות בכל קצווי תבל, הגידו נא לי: מה הוא הייחוד או גבוהה.

היהודי שלנו? היכולים אנו לומר שהייחוד שלנו מתבטא בכך שאנו מלומדים 
יזיקה או ברפואה ושאר חכמות? הלא זו השכלה כללית, זו מעלה גדולים בפ

כללית לכל אומות העולם, אבל מה בכל זאת ייחודנו היהודי? מה הם החוקים 
שלנו, במה אנחנו עם בפני עצמו, במה אנחנו יהודים? אני יוצא לרחוב היהודי, 

אחי, פונה לכל אדם שאינו שומר תורה ומצוות, עוצר אותו ושואל: הגד נא, 
אתה יהודי? במה אתה יהודי? אתה אוכל ושותה ביחד עם הגוי! הבשר שלו 
כשר, הפת שלו כשר, הבת שלו כשרה, במה איפוא הנך יהודי? אנא עמוד 
והתבונן לרגע: האמנם אתה יהודי? במה? במה? בכשרון? בתרבות? מה מייחד 

 –"הלא כל אדם שפוי שיש בו קורטוב של רצינות ויושר  ...אותך כיהודי?
זו התורה שנתנה לנו  –יודה על האמת, ובהכרה יתוודה: מה שמייחד אותנו 

לפני שלושת אלפים שנה ויותר, שמאז ועד היום לא נוספה אות אחת בתורה, 
חסר בה שום קוץ של יו"ד, והיא שלמה בידנו כיום לא זייפו בה אף תג, לא 

היא נחלתנו מימות אברהם אבינו ע"ה,  התורה הק'שניתנה בסיני! יתר על כן, 
הקורא בשם, שכדברי חז"ל קיים את כל התורה כולה עד שלא ניתנה, ומאז 
יש כבר קרוב לארבעת אלפים שנה. מידו של מי קיבלנו את התורה? מידו של 

שהוא נצחי, וכל מה שניתן מידו הוא נצחי, כמ"ש "ודבר הקב"ה חי וקיים, 
? לישראל עמו, שהם ג"כ אומה התורה הק'אלקינו יקום לעולם!" ולמי נתן את 

 (מרן הרב שך זצ"ל) נצחית! וכי מה סגולה באומתנו? הווה אומר: שאנחנו נצחיים!
 

עדיף ואפשר יהיה לסמוך עליו  איך יתכן מי שאינו חכם כל כך יהא שאלה:
 יותר מעל חכם ?

אם נפסק בתורה כגון וו או זיין ,תלוי בקריאת ילד קטן אם אינו  תשובה:
חכם ולא טיפש, יכולים לסמוך עליו, אם הילד הקטן יודע לקרות כהלכתן 

כשרות, אבל ילד קטן חכם שמבין הענין אינו יכול לסמוך עליו, כי הוא אומר 
 )ספר החידות( האות הנפסקת מתוך הבנה שמתפרש לפי הענין.

אִתי ַקּנֹא ַויֹּאֶמר  ישראל לארץ ל"זצ מטשעבין הרב שהגיע בעת': לד ִקּנֵ
 אצל נימוסין ביקור לבקר בא, סיביר במעמקי וגלות סבל שנות לאחר
 נוכח להיות זכיתי. ל"זצ דושינסקיא צבי יוסף רבי, דישראל דארעא מרא
 היה נעים ומה, המראה היה נהדר מה. העולם גדולי שני שנפגשו בעת

 סיפר הדברים בין. מצדיקים ועובדות תורה בדברי שיחתם את לשמוע
 הגדולה העיר קראקא בעיר: סיפר וכה, פלא מעשה דושינסקיא צ"הרי

 לכל הראשי כרב לשמש קומה שיעור בעל אדם חיפשו והמעטירה
 אירופה קצוות מכל הגיעו ושתדלנים שליחים, העיר את ולהנהיג הקהילות

 את למלא הראויים ומפורסמים גדולים רבנים של שמות להציע כדי
 הקהילה לראשי נראית שהיתה הצעה שבכל היה הנוהג הנכבדה המשרה
. בעיר לשבות המדובר הרב את מזמינים היו, ומכובדת רצינית כהצעה
 השבת ולאחר, ואגדה בהלכה מרכזית דרשה מוסר היה השבת במשך

 באו הזמן במשך, עקא דא אמנם. בענין ודנים הקהילה פרנסי יושבים היו
 ובעלי צורבים אברכים חבורת בגלל, פנים בבושת ויצאו לקראקא רבנים
 מחידושיו דורש היה האורח שהרב שבשעה מנהג להם שעשו, תריסין
 חריפותם ובגודל, וקושיות בשאלות אותו" מתקיפים" היו - הקהל בפני

 האורח היה הדרשה שבאמצע קרה פעם ולא, חידושיו את לסתור הצליחו
 המנהג. מהבמה נפש במפח יורד והיה, הקושיות מרוב מתבלבל הנכבד
 הגיעה הימים באחד והנה.רבנים להרבה נפש ועגמת לצער גרם הזה הרע

 שעומד ל"זצ סופר שמעון רבי של העיר בשערי הופעתו על הבשורה
 התקבצו שבת יום בהגיע. המרכזי הכנסת בבית הקרובה בשבת לדרוש
 התורה שר של בנו, הנודע הגאון את לראות קראקא מתושבי אלפים ובאו
 חבורת על מראש אותו עדכנו הרב מקורבי. ע"זי סופר החתם רבינו

 הכנסת בית בפינת הבחין לדרוש סופר שמעון רבי כשעלה, הלומדים
 לפני: ואמר פתח והוא", שרוולים הפשילו" שכבר האברכים בחבורת
 שהתרחש סיפור לכם לספר ברצוני, ואגדה הלכה בעניני לדרוש שאתחיל

 בעיר.למעשה עד הייתי ואני, ע"זי סופר החתם ק"הגה מורי אבי אצל
 הקצבים אחד על רעה שמועה הגיעה, אבי של כהונתו מקום, פרשבורג
 לקצב שילך הדין בית שליח את שלח אבי. באטליזו טריפה בשר המוכר
 כי בחוצפתו, הקצב. דברו את ואמר לקצב בא השליח, לרב לבוא ויזמינו
 ביקש אבי. רבנים עם עסק לו שאין לאבי להשיב לשליח אמר, רבה

 הקצב הזהיר - אליו וכשבא, לבוא ולהזמינו לקצב שוב לחזור מהשליח
 פעם הקצב אל ללכת מהשליח ביקש אבי. עוד אליו יבוא לבל השליח את

 יצא - השליח את מרחוק הקצב כשראה, תורה לדין ולהזמינו שלישית
, ומוכה חבול אבי לבית חזר השליח. מכותיו את בו והפליא לקראתו
ם" לי מסר הוא. לקצב ללכת ממני וביקש לי קרא - אבי זאת כשראה ", ׁשֵ
. אבי כמצוות הלכתי.השם את תאמר – להכותך ירצה הקצב אם: ואמר

 וביקש בזעם הקצב נמלא- אבא דברי את ומסרתי לחנות וכשהגעתי
 רבי פנה כאן...כלום מהקצב נותר ולא, השם את מיד אמרתי. להכותני
 כוונתכם אם. אצלי נשאר שהשם לכם דעו: ואמר, האברכים לכיוון שמעון
 וזה בונה זה, תורה של דרכה היא כך! תבורכו, שמים לשם, לטובה
 המולה נשמעה מיד... והשמרו הזהרו – לטובה כוונתכם אין אם אבל.סותר
  ..נפשם על ונסו מהחלונות קפצו האברכים אותם, הכנסת בבית

 )ל"זצ גרוסמן ישראל לרבי ישראל לב(
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 פורי המגידמס
 

1

 "קדיש על החי""
 "כף הקלעב"– א"יפרק 

ת דתו הנוצרית יר אם לחטוף את בנו ולהמהגנרל צברובסקי שר צבא פולין כי זמ תקציר: יצחק סאלאן נחשד על ידי
חייליו תפסו אותו בחדר הילדים אוחז בבנו, יצחק ניסה להסביר לגנרל וחייליו כי  ,החמורליהודית, העילה לחשד 

כן, הוא נעדר מביתו כמעט שלוש שנים ולכן לא ידע כי משפחתו עזבה את הבית  לפניזאת התגורר בדירה  הוא
ה שזו ביתו וזהו ילדו שלא ראהו כמעט שלוש שנים, הוא טען שועברה למקום אחר, הוא נכנס לבית מתוך הרג

  .נולהגנתו שלא היה חמוש ולא עוד הוא לא החביא את הילד תחת כנפי כסותו, אלא עמד וחיבקו כאב את ב
אלא להעבירו למשפט צבאי בבית  רגו במקוםולא להרק שהוא הסכים  ,הגנרל המרושע לא אבה לשמוע לוברם 

כבר מהרגע  ךשרוי בתענית הביאו לבית המשפט, א יצחקלאחר יום תמים בו היה לין, משפט צבאי בעיר לוב
טען בפני השופטים לא הרפה הוא שופטים דן אותו למיתה, ברם יצחק ראש ה ,נראה היה שאין לו סיכוי הראשון

  .עוול בכפו בצורה מאד בהירה ונתן לשופטים תחושה לא נעימה כי הם שופטים אדם על לא
בזה מוכנים היו למחול לו על מעשה החטיפה  ,גרמו להם לחשוק להביאו להמרת הדתשנאמרו בטוב טעם דבריו 

דברי אן לשמוע ליק שהיה בעל השקפה נכונה מעושר וכבוד לאחר המרת דתו, יצחולא עוד אלא אף הבטיחו לו 
הקרדום המלוטש  כשהם מנפנפים מולו את ,קשים ונותי, אך הם העמידו אותו בניסוריםרהא המסיתים והמדיחים

הוא קרס תחתיו וחד הנורא של המוות רג, יצחק לא היה מספיק חזק לעמוד מול הפמוציא להושהיה אחוז בידי ה
  דומם.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
די רליאימ ,להעריכו תווליכב ןם מד איששו במהירות מטורפת כלפי מעלה הסקנ היאמעלה, ל הנשאבו ופוה מגנפרד יצחק נשמת

 כל מעצור לדאות חנית רושמה , אין לנעהיספ חקמרי כדמיותר  לא היו שמפרידים בין העולמותפי סו של חלל איןם טריילומק
  .באהממנה  למקום ייצבליה להתע ,לעולם הבא

 ראהל נו, הכא להצטרףיה נתמתכונ יואל הנצחי םלעומת העול "הבל הבלים"הוא כל העולם כולו כי יצחק  מתנשה תליגעתה 
 ך, מאידשכן בנשמתוו יותר מקום מכל כבר לא מצאמו אפילו הדברים האהובים ביותר עליו כבני משפחתו היקרים ל .סיאפו רממוזע

הייתה קצרה למדי אבל הלא  ג כל כך הרבה אפילו שתחנת החייםעל דלות המעשים בחיים, הרי ניתן היה להשי היה לה צער עצום
אים צנמכש מעולם לא חש תחושה זו כל ימי היותו עלי אדמה כי ,רבנות שמקריבים בבית המקדשוך יותר מאלפי קיום אחד בחצר

ממאסר פרדה יכף עם הואת הצער הזה חשה הנשמה ת .לעולם ליחות בשביל מה הגיעהשוכחים את עיקר השעל אדמה מגושמת 
  .ת הנכונותשווף העכור שמונע את התחהגו

יש  .לא ייןדע...ברם ,אל סוף הדרך בס"ד העתה הגיע ,חוצבה המנמ התלהגיע למקור מחצבעצומה ערגה עתה הנשמה  החשמאידך 
 ן.הטיול שערך בעולם התחתוון על חשבנותן דין ואינו ו לשמיםיע מגש ותאדמשחי עלי  דחאין א ,בשמים דין וחשבון

 תעובר אי, הפייםוס ןיא וכיםמבן קודם לכלעבור  העלי "שבוןחוהדין מקום ה"כל כך מהר לכי לא מגיעים  הנשמהמגלה פתע ל אבל
ה ניתנת שאינפה תקו "הקלעכף "שהוא וך במב תמטולטלהנשמה . מקום ממנה חוצבהגיע לתאימתי מושג  הלמקום ואין מקום למ

 ל הוא נצחי.והכ ,זמןהה מלמעל ה הואלמעל מערכת זמן, כל מה שמתרחשכי בשמים אין  ,להערכה
עם  בצוותאה תם שעשחשבון על כל המעשימסור דין ול ,אמיתיתית התכלהאל הנשמה  הגיעה ,כף הקלעב מסעות ורספ אין לאחר

 נועציםש שופטיםהחבר נשמות גבוהות של לפני  ,מעלהין בית דב תעומד העצמ תצאומ יאה .ותמועט םישנות חי 21משך וף בהג
 הםביני ניםד םותא תמעוא שיה ,תרביוה ת קשמורצמר הב זה מעבירו בנשמה העלובה שעומדת מולם תריוב יםחמור יםמבט
  ?לחיי עולם הבא זכותל היא הראויה ,ה של נשמה זובטימה  הם: תמהיםכביכול  ,שבלח

 .ה אחדופטים פטת השחלהייתה ה "?ההיפךאו חלילה וחס  ,הייעוד ת ה אתעש האם ,ניתי ספר ונחזי"
הם אלו [ ""עזי הדור צדיקי רכבהאש רלעמוד ב" הזה כובדהתפקיד המ שקיבלה את תריוב נשמה גבוהה "השופטים ןקז" בקשתלפי 
 לחיי עולם הבאא יה היואבגינם ר ,ת המעשיםוחבילעו יגה ]כמובא בספרים הקדושים ,גותיהםך השי דורם לפי ערדנים את בנש

  .חלילה][לטוב ולמוטב 
ונות קרה ,הדין קוםממובאים ל ים טוביםי עשרות מלאכמלווים על ידגדושים במעשים קרונות איך  נשמההאה ורהגדולה  הלשמחת

בהן ות רוכהאד עות הלימושכל עדות למהווה  םתוכנ ,פות בשקים לבניםעטולות חבילות גדוב מקום עד אפס מלאיםומאד  יםרב
  .בעומק העיוןהגוף יגע 
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ות עגל ןהל גיעותמן הריחא .לחש ןצקובלפני קונו  חקיצששפך התפילות החמות  עם עמוסותאף הן  ,ותנוספמגיעות עגלות  ריהןחא
 רותאח עות עגלותלאחריהן מגי ,אף הן רחבות ומלאות מכל טוב ,דאמיצחק בהן הידר  קיומיותה תיוופרי מצו הטובים,מעשים ה

 נפשהמת גועכי הן עגלות הצער ו הל ברסוההטובים שליוו את העגלות ד המלאכים את אח הכששאל ,נשמהנן מזוהות לשאי
 ,רותהקצ חייו תבשנויצחק רב שעבר פירות הצער ה "צערות עגל" הל רוסלא ח ב"הש שמהנה התאעתה ר, בימי חלדובר שהאדם עו

  והנורא. הדין הגדולעת יום בש ןדונייטיב לאין כמוהן לה ,האחרונות ניםט בשבפר
 תמלווהעגלות  ,ואיהםר שמפילים אימה ופחד על כלרים שקים שחועם עגלות מלאות שיירות עצומות של להן  יעותמגאך לפתע 

או רגליים ויש ששניהם חסרי ידיים  האחרים ,קשהלעים וצחלקם  ,םומיעלי מבט כולם עמכ ,שחוריםכי חבלה ידי מלא עלעם פה
בריאתם בגין  יהכועסים על כי הם ,ים בסךבעת שעוברמאד  האותמפחידים הללו המלאכים  ,נייםיערי חסלקם ח ,חסרים להם
 ושחתההבכך שם שנעשו ם שנוצרו בהם עקב המעשים הפגומיל המומים הרביעשרמזו בוז  יכל אחד מהם נעץ בה מבט .המעוותת
יעלם לאיזה בור שחור שאף אחד לא הנשמה להאם הייתה כזה ת מי יוכל לעמוד במצב . הבושה איומה ונוראה בעולם האמצורתם

 זיונה.ילותה ובבפיוכל לראות אותה בש
 פילות המקולקלותתכל ההן תוצר  .ותעלי אדמ הייח שנות 21 -ב המשנהה תשעשרעים הבמעשים  מקום פסאעמוסות עד  העגלות

על מנת "לא אחת הייתה  התורהוהיה מלא בפניות  לימודהשגלה תמשם ה ופ "שמהשלא לתורה "יצחק בהן למד לימוד השעות ו
 גלהלפתע מ ,ורהבת יוה לסבול את רוב ידיעותי כמותו ויצחק לא יכול הישהיה עילושיחי' י מנדוש מוישותא ראת החב "נטרלק
  .וןשמהפכה לק הגמראסוגית בעיקר ו חומהקם ועם בכך אאפילו  ,בכל מחיר אלנצח את החברותשלה  גוףלשחשוב היה  נשמהה

 תעוונוכאשר כף ה ,דת ביותרלתקופה מכוב נוםיגיהללהיכנס רח"ל  תא עומדיה ,ל אינו פשוטכל המצבש קיצחמת נשה תליגלפתע 
 "!צאה?התו היוז בעולם הזה יתיאחרי כל מה שעש ,וי ואבויא" הבחז ום אאי פחד .מכביד ונוטה כלפי מטה

 כל מרקמיצתם מחרק לעמוד ב, ביותראי עיניים מפחידות מלאכי חבלה י מלנשלפתע  האחזו ב ,המפחיד הבמצב תא מהרהריעוד ה
מרחוק מטיל  זאתרק לחוש  ,הנורא נוםייהגלכיוון ה רחםבלי  הובילוהו "וחי אדמהפשק ת" ייתהילו האבחוזקה כ אחזוההם  ,עוון

  .וכוייה בתבטרם השהנום עוד יהמדורי הגישבעת את כל צמה ובע הברע המהנשעד ש ,אימה נוראה
עליו  יםשצורחמפי המלאכים הוא שמוע צעקה נוראה  .מטהה למישהו זרק אותו מלמעלכאילו  ,בעוצמהיצחק  לטלוטמרוב פחד 

א מוצא את עצמו עם עיניים ע הוולפת עזע . כל גופו הזדשם תעשה תיקוןולי אעולם השפל שוב לום הינישבת בגנך ראוי אפילו לאי
 הוא חזר לתפקד.  ,נטיוש חיגאי ..הו הו ת אימים נשמעת ברקע , וצרחפקוחות
הוא חשב שקוראים לו יצחק הוא זכר משהו במעומם ששמו הוא יצחק  ?!זה איגנטיושהוא  ימ מה הם אומרים,לא הבין  יצחק

 נטיוש מי הוא א"כ? גאת השם ליום הדין) אז מי קורא לו אי (ישנה סגולה לומר בכל תפילה את הפסוק שמונע ממנו לשכוח
 היושל הכנסיה הקתולית אים טובי הרופ ]מוות קליני שמוגדר כיום[טה, יצחק היה כבר כעין מת שולא הייתה זו טראומה פ זו אכן

הנרי  הכומר המטביל ,, חשבו כבר שלמעשה נשמתו נפרדה מהגוףשרוי בחוסר הכרה מוחלט הזמן שהי ותצמודים כמעט כל או
יוצאת מהגוף הנוצרית בעת שהנשמה  ריםהכמאומרים שנוסח לומר את ה כדיקלף מגילות תה עם עאלייאש ועוד שני עוזרים עמדו 

בות , טענות ראותו מכבלי הטומאהו כל כך קשה לגאול שעבד עלי יד לקוח יקרספחש תחושת החמצה נוראה שההכומר  ,המיוסר
האם לא הבינו שבחור כזה עדין אינו בנוי לכאלו , הצגה המבהילה והמבחילהבת חייו פדו אקיכמעט ים שהתליינצוות היו לו על 

 ס ולבו פקע בקרבו.עד שקר ,לא עמד מול איום מוחשי כל כך יק'צשל הבחורהחלוש הלב  ,הצגה אתלא כל אחד בנוי לכז ?יחותמת
שלוחי הסטרא  יהוא עקב אחרי המצב והתעדכן על יד .ם הבאהיה לו ברור שאלו שעות אולי מספר ימים והנשמה פוקחת לעול

מה מצבו, ברם באותו יום אמרו לו הרופא הראשי כי נראה שהגוף נמצא בקריסה מוחלטת כנראה שכל מערכות הגוף אחרא 
נשים א פימכשירים שיכולים להראות לו זאת, אבל היה לו מבט חד ביותר הוא כבר עבר אללו , אמנם לא היו מתחילים לקרוס

גיב ה לאכבר  גופואחרי יומיים וחצי של חוסר הכרה מוחלט כש לצד השני. ברם איגנטיוש הפעם הפתיע,שגססו תחת ידו ועברו 
 החליט להישאר בעולם הזה.לבסוף הוי אומר ש ,חייםי נסימ ותהראלו להתאושש וןגולשום דבר לפתע החל 

עתה בהתעוררותו מהקומה בה היה  כדי פסיעה קלה,שערי עולם הבא בהוא היה קרוב ל קיבל כביכול את חייו מחדשאכן יצחק 
כי  תחושההתרגל ל הוא אפילו ,ן סופיעזבה את גופו באופנע לחלוטין כי נשמתו וכמוחלטת, הוא היה מש אומהרבט היה מצוי ,יורש

ת המתים במהרה בימינו השעה לתחייעפר כשתגיע שוכני יקומו וירננו שולם הזה עד ות לעאין לו יותר שייכאמיתי שהוא כבר נפטר 
  מן.א

  .ן של מעלהדין בפני בית דילעומד ומת לחלוטין הוא שעבר מוחשית והאיומה ומה אלו להתאושש מהטרזמן רב לקח 
חלה האך אט אט  הוא היה תלוש לחלוטין מהמציאות,הזיות יצחק הזה  הםב "בין לבין" בולשל בלהיה חי במצב  עוד שבוע שלם

עתה החלו לשוב אליו  ,תחתון ובאמת הוא לא היה מת אלא רק דמוי מתדיין בעולם העכי הוא באמת דעה ו התובקרב לחלחל
 הום הפחידוה ,ריואכזבאותו לילה שחור  הולא המיתורורים הארשעים ה, מתברר ששעברהצבאי ט המשפשל הקשים הזיכרונות 
ם את רגע שהם מצייריכ ,ולבלבהרבה לוגרמו לו בכוונה  "רפתמע"הייתה להביא אותו לידי מותו בלי שיכולה בצורה  ,עד מוות

  .רק להפחיד אותותו הוראה שלא להמית אוהרשע האחרון קיבל התליין  ברגעמסתבר ש, תמוחשי יהמוות בצורה הכ
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 .ים במצב כזהר בחיישאלהלו בוי אאבל  ,ותר ואין מקום לשאלותבי הרהאמת ברו ,ייםהו בחושאלה למה הניחו אין ל
יה ה הוא ,זה חדראחד ברגע לו אפיות הלש סורא ,וירחמנושמרנו יה' אך  חדר מפואר ביותר,באה את עצמו הוא רזאת?  ביןהיכן המ
וקים נים אדיכמעט כל סנטימטר של הקיר היה מעוטר בזה (מ, שו"זמרעיו ימחבר עם של אותו ימ"ש נין ואיקום טמאילא בצלמים מ

הצהרה  ,חושים מוחלט וטשטוש רפולע טו לנצל את חולשתו הרבה וסחטו ממנו במצבילחה רשעיםהאה שנר )להםז שביותר בע"
  .תנך כדי לחיוה עליה חוכן הוא למען הצלת חייו לוותר על האמונה הקדושכי מו ,ביותר העמומ
קדושי  אותם זכו כללו ניסיון העצום ב עמד הוא לארח"ל  ,אבוי .רשעים בחייהם קרויים מתים "?!חייםות "ניתן לקר האם לכךאבל 
 תברך. ן ה' יענפשם למ ומסרו אתמונה אהשזכו לקדש את עצמם על מזבח הי"ד ראל יש

, אבל הוא היה חלוש כזוהר הרקיעעתה הירה נשמתם מזוו על קידוש ה' תמורים שטהדושים ושזכו רבבות קה למה הוא לא זכ
המים שלהם והפכו אותו  ליו אתהזו ע שעיםהר, כנראה שינורא "שמד"רת לובים תמוהע יוהציל את חיבאמונתו וברגע האחרון 

 אבל ,הופן מנעמי העולם הזילה על חיי הנצח בשביל חחתיתרו מלכושומדים שולאותם מדומה  והוא אינ אומנם ,שמורי ה'משומד ל
 טען)לל אונז אופהיגאט זא( שגעל כל המשמעות החמורה של המו "ך משומד הוא משומדעעבנ"

לא צב המאת  תכעמעשיו, ברם  על חדלות גמת נפשו, הוא חפץ למות מרוב בושה ועואחזו ב רון אף על עצמויאוש וחתחושות י
שאמר את המילים המטופשות, אבל עתה הוא כבר  זה היה קודם ,נתו הראשונהלבחור לחזור לאמו הוא לא יכול ,לשנותשוב  ןיתנ

 ."איגנטיוש מאתיוס"נוכר מוילו שם זר הם בחרו בשב ,שמתוו ונפעל גומוחלט  "םיבעל"יש לו כעת  ית"תשאול תח"בעומק 
, ם רביםיימהיו אלו נראה שכיטתו, לא ידע כמה זמן שכב במ אהופשו למות. נקש את וע ובירבות בכה יצחק על מצבו הגשעות ר

 ?או הנפשי איופהרמה מצבו  ,איש לא הפריע לו בינתיים בשאלות או בדיקות, משמעותוואיבד את כל תערבל אצלו הן זממושג ה
אבל אישית לא דיברו עמו. אך  הדופק אם הוא סדיר,דקים את וובבמבט רפואי בוחנים אותו כשהם  ו מדי יוםאמנם נכנסהם 

יינו בשלומו תענם הה ,חדשרבנם הולבקר את ק הנפשות יידצי הגיעו חבר ,כשהתאושש והחל לקבל צורה של אדם שמתאושש
 שיחזור אל עצמו. עד שבועוד ו עטתיבמ שכביו כי ט, בשל חולשתו החלירגליו ובדקו אם מסוגל לעמוד על

 ,ואלא הביאו לו אוכל והסתלקו להם, יצחק נזהר לא לגעת בשום אוכל בשרי או דומה ל תהלו איתו שיחולא ניוע במשך כל השב
 מה אינוללו ו קובים לא הציהש .לו בשפע ניתן םמיצמא לא סבל כי אך מ מאדלו הציק הרעב  ,אכל כלוםמלבד פירות וירקות לא 

 חייו.ץ בקועות, כדי שהקורבן לא י, כרגע אין להם תביאבונותתו פג סברו כי בשל חולש םבשום תבשיל, הנוגע 
תחת כנפי להסתופף  בחר מרצון""שחר לא "חייו הוענקו לו במתנה"ם סיפרו לו כי תו על תכלית, החזר לאיתנו דיברו אכשראו ש

 וצרית. נתם הד
בנושא  ערבהתשה הקתולית הינסהכ ס מאד עלהוא כוע ופס,ת אין הסיפורום הודו יר צברובסקינטיסלב סגנרל הדך בעיני אימ ךא

יו בל עדיין חיאלחלוטין, כה וזלאחר שלמיתה את דינו  סוקפפסק בעינו ועל כן גם אם בית הדין לא יר האישי שלו, מבחינתו נות
 דם. חו עליו את ינישיע גיתו ברמכל מאמץ לה ם רבים שיעשויש לו חיילי ,סכנה עצומהב

שנותרה להם כדי הדרך היחידה  ואנשיו,הגנרל קשר עם כל אין לה למדינה אחרת ש די העברהעל יאלא להצילו על כן אין דרך 
כן הם על  ,גנרל סנטיסלב צברובסקיבעתה לוחם ההונגרי אוסטרי שבצד  מצויש "זיבנבירגןמרוחק בשם " מחוזלהעבירו ללהצילו 

ם בהצלחה מיות פעך עשרשעשו את הדרעיים קצומבריחי גבולות מ תבעזר שםלאותו  הם יעבירו ,התלוות אליהםמנו למבקשים מ
 מרובה.

ולה כזו? עואיך אתם עושים לי  רים?היק אין לה כל קשר עם בני משפחתי,י לא מבין, אתם רוצים להעביר אותי לארץ זרה ש"אנ
הורי הנתק מבשל  יותרא אל ,מוותמהצמו עפחד הבשל לא היה זה  אבל ,פחד המוותבשל הדת את  לתי ועזבתיאפילו אם כש

במה אין  !ל תגמול?י לקבבל ,נשמתיכרתי את ביל זה משהאם ב ,וד גלמודלנדאת הכל ו , אבל לעזובביםהאהו משפחתיוהזקנים 
  "!עדשיםן חופ"אפילו י ל מציעים שאתם
  יפות. יוכים ומיליםה אין עוד חמעת ,והאכזרי שעהמרו את פרצופםחבריו החדשים  גילולפתע 

אין  ,מך מעולמך הישןניתקת את עצ "ההקדוש"סית בצל דתנו הקתולית ברגע שחכי  ,דהפנים אחת ולתמיעליך ל ,חמוד יושאיגנט"
לו אם אפי "העבר נחלת"עבורך  כעתם , היחידך ה ובנךיף לא עם אשתך היהודיא ,לוגייםויותר קשר ושייכות עם הוריך הבלך י

ר ולעולם לא יהיה קש "לי אדוקוקת וצרינ" הלו אתואיצלוב ברורים שפגעו אדים הם יהו ם, כיקשריך עמכל ך לנתק את תמצאם עלי
 ,צו להצטרף אליךאלא אם גם הם יר "דבק בברוךין ארור מא"שייך לעם הברוך ו הם לעם הארור ואילו אתיניהם, הם שייכיייכות בוש

 ."התאחד עמםל או אז תוכל
עם בני משפחתו, הוא לא חשב  חדתאהלשיוכל  כדי תוחלמצוא לו את בני משפ דחסעמו את הו עששי תחנן לפניהםהה ויצחק בכ
סיונות יכל הנ ,כגרוע בפושעי ישראל י"השהמיר את דתו רח"ל כי  ,צדיקיםה לבני משפחתו ה כשייודעתגובה חמורה תהיו לרגע איז
  .יםיאצל יהודים אמית לא יועילו ,לא מדעתושמרה שנעשו נסיבות ההאת להם להסביר 
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תם בותהיה תג "זו?הארורה הזו, למה אתה נשאר תחת המעטפת ה ונהקרי האמעי בכל ותכפור אמיתי תקוםאדם ם אתה א"
 .הנחרצת

 ות הסטטוס החדש אותו קיבל.רם ברגעים אלו עדיין לא עיכל יצחק בעצמו את משמעב
חיים הת יתו מנסה להרהר במשמעועל גבי אוזניים ערלות פסק מדבריו, הוא הסתגר בתוך קונכי פליםבריו נושראה שכל ד רלאח
 ת לפניו.דים כעשעומ אומלליםה

חזקה בה כרמעל  הוהעלובאישון לילה  ,הו מהכנסיה בה שההבלילה הוציאו , כבר למחרתיםחסד רבימי ו אנשי הכמורה לא נתנו ל
יעת פגכדי להגן עליו מ ,מטעם משמר הכנסייה חמושים מכף רגל ועד ראש בעשרה אנשי חייל מלווהורים בילשני סוסים ארתומה 

 , גישות אליושר הצבא כל נאין לם ש גריהנהוארץ . מגמת הנסיעה הייתה לשר הצבא הזועם
  .על כךמורות זהרות חהוזהר בא ,לחזור לדתלברוח וכשיהיה בארץ רחוקה ראשו מחשבות עוועים ה לכדי שלא תכנסנ
י ואז להו ,תהיה ציפור דרור זיבנבירגן""אם חושב אתה שב ,יקירינטיוש ג"אי :ברורותמילים  מסעה תחילתב ומר לראש המשמר א

 . היפךלצידך ומי ל הומי ,לדעת צא תחת מעקב קבוע של אנשינו, לעולם לא תוכלמתאתה  ,בחיים ך שמחשבה זו תעלה לךוע ליד
להיסתר, אנו גם תך יעלה בדע שרק בכל מקום ךריחאנו נרדוף א ,בריחהה ונטיש סיוןינ מחשבתך עלות על דללא ל ,זהר נאיעל כן ה

ור כזה תושלך חטא חמ , עליםרהארו )פרדיםסוסים ה(האנהמאראנים  י שנוהגיםפכ ,אם תשמור את עקרונות דתך בסתר ,נדע
 .הקדוש ן האמונה)חב(מ ""פהדהטווא"ה בספרד במבצעי אנשינושעושים כפי  ,שרף חייות כבשןלהבות הל

יק לנסות לעורר על עצמו ספה לכך ,לחלוטיןה נסגרה בעדו המערכ ,וטיןלחמובס ל היהיצחק  ,שו את שלהןרות עהאזהרות החמו
  .רחמים
 שמרו מרחקוט הדבר י שלא יבלכד ,יחוש ביציאה הפתאומית די שחייל המצב לאביותר כפראית  בדהרה לובליןמ לדרךיצאו  שוביו
להיכנס למאבק עם אנשי שר היו מוכנים  הם ,עיניהם מאדחשוב ב, ניכר היה כי איגנטיוש שנלוו אליהם םרוכביה תרשעים ממסו
אך  ,שר הצבא לא היו שורדיםחיילי חמה עם כי במל ,סיכון עצוםבכך הם נטלו  ,אומר ודברים א שהיו נחושים להמיתו בליהצב

 .תאומית מנעה את החשדהיציאה הפ
 רות הצבא הפרוסיישס להוא גוי ,גןריזיבנב ערי תמשבע אחת) שיםהנ נזר(מ פרוינקירכן""יר עאל ה ודים הגיעשבוע נדולאחר 
הצמוד  "שמירהכלב ה"ה היה ז קתולית,נסיה הכיתף פעולה עם השבא הנ"ל הצ )דותחוהיו מאת כווטרי (באותו זמן שתי המלאוס

  .להם ובלישלא יעזבנו ביו
לא שעות אל בשעות פלל הוא הת ,ה הצמודההשמיר מנורפה מתהוא קיווה כי אם יתמיד במטלה  ,תם להתנגדויצחק ידע שאין טע

 לבו כל הזמן לגבוהובשיתוף לע"ז  עכורע ומאמין לרגילה וחס (אין הוא חל האונס בו מצויוביקש ממנו מחילה על כל ך יתברהבורא 
תפקיד חשוב  וכי יש לחש גם עת לקדש שם שמים, הוא אין בכוחו כ ,אנוס גמור במצב ,בינתייםהוא שרוי  )שבת דף ע"ב ע' ב' יןיעו
ע שימצאם יברח יחד איתם לאיזו ארץ רחוקה שאינה נתונה תחת משטר הדת רג, בהוריו ואת שתו ובנולחפש את א ,עולםב

 .תוליתהק
גבוהה דרגה (ע לדרגת מאיור ד שהגיע ,באי, הוא עלה דרגה אחר דרגהבשירותו הצב טהיתלב השהמיוחדת  ניתותו הגאסייצחק בתפ

שפחתו האבודים, ברגע שיתאחד אחרי בני מ ,חיפושים א על תקןהוא נמצ ,ארעיל ושהכבו פנימה חש יבל ךא )ביותר לצעיר בן גילו
דת כדי שיוכל לחזור לאירופה לואפילו מחוץ לית ליברר תארץ יולוד הוא ישתדל להרחיק נד ,עמהם יעזוב את הדת הכפויה עליו

 .אבותיו
הוא  ,כלות אסורותמלאכול מאעקביות ב, הוא נמנע ה לשמורשיכול היאך בסתר שמר על המצוות  "משומד"ה למרות שרשמית הי

רוינקירכן בפל רב בעמיג שירות שהתפילין זעהניח ת בסודי סודו המיר בחכמה כל מאכל שהיה עליו חשש איסור במאכל אחר,
  .מכל משמר ליהםעהוא שמר  ,הספרדיםהג נמכפי ת ות לו תפילין קטנוהסכים לעשהלה  ,בהמה דקהור יהודי מער חומס

כדי להימנע מחילול שבת עד  והרבה מבצעים והחלפות עם חבריהוא עשה  ,לא לחללשעת ת השתדל עד כמה שידו מגגם את השב
איך  ,תוכניות יצירתיולו ת נתנושבת בות בהלכות בשינוי, ידיעותיו הר אותםעושה  היהמנע להייה הכשלא יכול  .ה שהיד מגעתכמ

באופן שלא העלה כל חשד על עצמו שהוא  ה בסתרהכל נעש ,איסורי דאורייתאבלכל הפחות להימנע עד כמה שניתן מחילולי שבת 
 . "יקוד אש"יומת בו ביום ב הוא ידע שברגע שיתפס ,חזר לדת אבותיו

שים עצרות תפילה כל שני וחמישי צמים ועוהקהל הרב ופראג? מה קורה אחרי שבכמעט ושכחנו את העלילה  
 .רק הבאבפ תמ"ז לאחר חג הסוכות

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 חיים וינשטוק נ"יחנוך  l.comw0533194197@gmai לקבל מייל זה נא ליצור קשר במייל



 
 
 
 
 
 
 
 
 (כ"ה י"ב) ".לכן אמר הנני נתן לו את בריתי שלום"

 

, היינו שהוא תיקן ו של הקב"הפנחס בן אליעזר השיב את חמת
אותו  ניסה לפעולאשר גרם בלעם, את החסרון אשר את החטא 
 .להבין, מה אותו דבר גדול עשה פינחס וזיכה אותנו רשע, יש

 

הגאון הקדוש רבי  האדמו"ר הזקן מאלכסנדר אמר בשם אביו
 :דבר נפלא לבאר זאת שרגא פייבל

 

ם בעולם הזה הוא נהניהנה אמרו חז"ל שכל מה שעם ישראל 
מברכותיו של אותו רשע (דב"ר ג' ד'). והנה הרשע הזה בלעם 

 תיבת 'שלום'. בכל ברכותיו לא הזכיר
 

"לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל רק השלום, שנאמר 
"ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום". פירוש 'בשלום' הוא 
 בתוך השלום, כמו בדים בטבעות, בתוך הטבעות (עוקצין ג' י"ב).

 

זו הסיבה שהרשע הזה לא הזכיר תיבת שלום, כל ברכותיו לא 
בתוכו, הרי זה דומה כמו מי ששופך יין היה להם כלי שיכנסו 

משובח מן החבית בשפע אך לא עומד כלי למטה והכל נשפך 
 ארצה... אם אין כלי הכל הולך לאיבוד!

 

תן לו את בריתי והנני נזה מה שעשה פנחס, הוא תיקן את החטא '
כל הברכות לכלי בתוך השלום  צו' היינו, שעל ידו יתקבשלום

 להנות מהברכות של בלעם בעולם הזה! ויהיה ביכולת בני ישראל
 "ארזים" כרך ה') -, מגדולי רבני פולין (כתבי הגאון רבי ישראל ניסן קופרשטוך אב"ד מאקאווא

 
 ג')-(כ"ה י"ב ".והיתה לו ולזרעו אחריו ..."

 

המשכין שלום  יק שליט"א:'סיפר הגאון רבי משולם דוד סולובייצ
של העיר בריסק היה רבי נח צבי שטיינמן, אביו של רבי אהרן 

גדול והיה דרכו ללכת לעשות שלום בין  תלמיד חכםלייב. היה 
 בכל מריבה שהיתה בעיר היה מגיע להשכין שלום. .איש לרעהו

 

היה  ,רבי נח צבי שטיינמן" הרבנית ליפשא פיינשטיין: הסיפר
  ."מרן הרב מבריסקאבא, מסור בכל ענייניו ל

 

בא תמיד רבי נח צבי היה ש יק’סיפר הגאון רבי יוסף דב סולובייצ
לסידור קידושין. אם ראו שהיין אינו כשר כל כך, היה  אביועם 

אז היה מוציא יין  ...רבי נח צבי עושה כאילו היין נשפך בטעות
 בתמר")("אעלה                   שהיה נמצא אצלו בתיק ועל זה היו מברכים.

  
 השבוע יחול יום הזכרון לגאון רבי אליעזר יהודה פינקל, 

 ה"ט תמוז תשכ"של בני הישיבות, י םראש ישיבת מיר, אביה
 

איך הוא  -: 'רבי לייזר יודל אמר לו הגאון רבי שלום צבי שפירא סיפר
'כשיבוא המשיח נביא לו את המפתחות  -הישיבה הנהגת רואה את 

'שמרנו בשבילך את הישיבה, זה אף פעם לא  :של הישיבה ונגיד לו
                     ("נר לשולחן שבת" מידידי הרה"ג ר"י)                           היה שלי, תמיד הייתי רק שומר!'

 
    )ח"ז י"(כ ."איש אשר רוח בו"

 

כי כמה  -אחד מתלמידיו ללייזר יודל רבי  הגאוןסיפר  בערוב ימיו
, נסע לעיר אחרת ללמוד בבדידות. בתוך ונישואישנים לאחר 

 . "הבן חיים זאב חולה"הזמן קיבל מברק מביתו המבשר לו: 
 

'מה יעזור לי אם אחזור למיר, הרי אינני רופא.  - שקל בדעתו
אלא מה? סתם אסע, ואבטל מתורה, זאת לא אעשה!' ולכן 

 נשאר והמשיך בתלמודו. 
 

חושן" לרפואת בנו הבכור באותו זמן הדפיס את "קצות האכן, 
  !"על שער הספר הופיע "הודפס ע"י ח.ז.פ. .חיים זאב

 

אל תלמד מזה שאברך "והזהיר את תלמידו: לייזר יודל רבי סיים 
הגאון  ,לא צריך לעזור בבית, ודאי שצריך לעזור. ראה את חתני

רבי חיים שמואלביץ כמה שהוא עוזר בביתו, דע לך אין שום 
                            )"מרביצי תורה ומוסר"(                                       "היתר להתחמק מזה!

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 רביבשנה האחרונה לחייו של הגאון " שלמה לורנץ:רבי יפר ס
התקף לב ואושפז בבית החולים קיבל הרב  אליעזר יהודה פינקל

 "שערי צדק" בירושלים.
 

"ברוך ה'", השיבני. שאלתיו: . , ושאלתי לשלומובאתי לבקרו
 , אמר. ""האם הרבי מסוגל לאכול?" "לא, אין לי תיאבון

 

"לישון הייתי יכול, אך אין לי  שאלתי והוא משיב: "ולישון?"
 החולים?" "איזה עיסוקים יש לרבינו בבית פנאי". השתוממתי:

 

"יבין כבודו, בימים יש אצלי הרבה  אמר לי רבי לייזר יודל:
לבקרני ולדרוש בשלומי, ואינני  באים מפריעים, תלמידים רבים

מספיק ללמוד די הצורך, לפיכך בלילות יורד אני ממיטתי 
 ומשלים את לימודי".

 

לייזר יודל מסיים את רבי בכל שנה ואף בשנתו האחרונה היה (
 )וה"שולחן ערוך"! רמב"םהעם הש"ס כל 

 

.. ללמוד כך אחרי התקף לב?! "האם שאלתם .מה זה נדהמתי:
 אם מותר לכם כך להתאמץ בלימוד?" ,את הרופאים

 

מר כי "נראה  :נתן בי עינים נדהמות ואמר אולם ראש הישיבה
  :שכח רמב"ם מפורש, וכי לא נפסק להלכה בהלכות תלמוד תורה

למוד, בין נער בין זקן, בין בריא בין "כל אדם מישראל מחוייב ל
 . ואם כן אינני זקוק לשאול את הרופאים,"חולה ומטופל ביסורים

 (שם)                        הרופא הגדול מכולם כבר פסק לי!" ,הרמב"ם

 
חיים "מנחם צבי ברלין, לימים הגאון ראש ישיבת רבי הבחור 

הגיע לתחנת אוטובוס. למרבה הפתעתו רואה  שליט"א "עוזר
 הוא את הגאון רבי אליעזר יהודה פינקל ממתין לאוטובוס. 

 

?! , הלא זמנו יקרהאם ראש הישיבה לא נוסע במונית ,לשאלתו
זר יודל: "אני עכשיו נוסע לאסיפת מועצת גדולי לייהשיבו רבי 

התורה, וכיון שאין זה מעסקי הישיבה אסור לי להוציא על כך 
           ("נר לשולחן שבת" מהג"ר ב"ש)                   מכספי הישיבה".                          

 
 ו א')"(כ "ויהי אחרי המגפה".

 

 .רומניה פרצה מגיפת ילדיםארץ שב בעיר אחת בחבל בוקובינה
מגיפה,  של עצירתידועה הסגולה רצו בני העיר לעשות את ה

 על ידי העמדת חופה של יתום ויתומה בבית הקברות! 
 

 טעמים: כמהאסר לעשות סגולה זו, מ רב העיר רבי דב ברימר
 

היה חדש,   באותה עיר כהן, ובית הקברות יהא. היתום החתן ה
חיצות מסביב לקברים, ואסור לכהן להכנס לא הספיקו להקיף מו

, דכל לבית קברות, אפילו שהוא בריחוק ארבע אמות מהקברים
 ב. אולי קברו נפלים בכל המקום. .המקום נחשב כארבע אמות

 

                     "."לועג לרש דהוי. אין לומר בבית הקברות ברכות נישואין, ג

 
 להשקיט פחד ההמון הוי דבר מצוה! תר:יהמהרש"ם השיב לו לה רבינו

 

האיסור הוא רק במת, שנראה כמתייאש  כלדן בדבריו ומצדד, ש
 .שהחופה תערך בריחוק ארבע אמות מהקברים ,וכןמלטפל בו. 

 

סובר שיש לעג לרש ש ,המג"אשהיה צריך להחמיר כדעת אף 
כדי להשקיט  -בית הקברות, אך למעשה יש להקל  כל שטחב

                              המון העם, המאמינים בסגולה זו! את צערם ופחדם של
 ועיין או"ח מ"ה וביה"ל המסכם את השיטות) עיי"ש שקיצרנו (שו"ת מהרש"ם ח"ד מ'                 

 
 כל העירווגדולה הכנסת כלה.  ,"גדולה צדקה שמארכת ימים

 ,והכל הולכים אל החופה בבית החיים ,משתתפים בצדקה זו
 שלא יהיו ,בהמון חוגג וכלי זמר לעורר את ההמון אל השמחה

מעוררים את הצבור  בכךו ,עצבים שהיא סכנה גדולה לדבר זה
 )מגפה ערך "המטעמים"(                                                        לשמחה ולא יפחדו".

 פינחספרשת 
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ג, השלטונות "שפרצה בארץ בשנת תרסבעקבות מגיפת החולירע 
. בעקבות כך עיראסרו מטעמי בריאות לקבור את מתי המגיפה בביפו 

 בית העלמין"הידוע בשמו מחוץ לעיר, נוסד בית עלמין חדש 
. כסגולה להפסקת המגיפה ערכו בבית הקברות חתונה "טרומפלדור

ן גנזו בתופים ובמחולות לשתי אחיות יתומות, ציונה ושניר בלאיש. וכ
 א יפו)"ק ת"(רשומות ח        המגיפה נעצרה. - בקבר מיוחד גווילי ספרי תורה

 
מותר להניח ספר קודש מתחת למראשותיו של  - ובאותו ענין

במקום סכנה מותר להתרפאות נפסק להלכה שחולה, שהרי 
 )ועיי"ש (שו"ת "שבט הלוי" ו' קס"ב                                                          ! בדברי תורה

 
 אשר חיבר הרבי מאפטא לכל צרה שלא תבואתפילה  ,סדר קטורת

 

'ריבון העולמים גלוי וידוע לפני כסא  בסיומה מובאת תפילת השל"ה:
כבודך אשר ברחמיך הרבים באנו לחלות פניך שתעצור המגיפה 
מעלינו. ולא תיתן המשחית לבוא אל בתינו. רחם עלינו ועל טפינו ועל 
עוללינו ועל כל ישראל עמך, וקבל ברחמים וברצון את תפילתנו ... 

ן, כאשר, כמו שקיבלת קטורת הסמים שהקטיר לפניך אהרן הכה
החל הנגף בעם שנאמר, ויעמוד בין המתים ובין החיים ותעצר 

 המגיפה. וכן פנחס, שנאמר, ויעמוד פנחס ויפלל ותעצר המגיפה ...'     
 מוגה עפ"י כתבי האר"י)עשרות עמודים סדר הקטורת  -קונטרס שמירות וסגולות נפלאות (             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

פעם הגאון רבי משה סולובייצ'יק אמר בבדיחות: אנשים רגילים 
להגיד שמלאך המות רצה לפרוש מתפקידו, כי בכל פעם שהוא 

 ממית אדם הכל מקללים ומגדפים אותו. 
 

לבסוף השתכנע להשאר בתפקידו, שהרי הבריות אינם 
מאשימות אותו, תמיד תולים את הדברים במקרים ובסיבות, 

 ("והאיש משה" עמ' קפ"ה)           ת של הרופא וכדומה.מחלה, תאונה, טעו

 
מעשה נורא מרבי מרדכי החזן מזסלב, מבני היכלו של הבעש"ט 
הקדוש. היתה מגיפה בעירו. הוא ביקש שיחפרו קבר, נכנס 
ונשכב בתוכו. רבי מרדכי פתח בניגון "על הכל יתגדל ויתקדש", 

 מגיפה נעצרה!ה -שאומרים אחרי קריאת התורה ויצאה נשמתו 
 בחסידות בויאן שרים את הניגון הזה ברגש רב בשמחת תורה! 

 " מפי ידידי הרה"ג ש"ו שליט"א בן אחר בן לחזן מזסלב)לשולחן שבת ("נר                                

  
 ו א')  "(כ .ויאמר ה' אל משה ואל אלעזר"פ'  "ויהי אחרי המגפה

 פיסקא באמצע פסוק!
 

באופן קריאת שנים מקרא ואחד תרגום.  שלש שיטותכידוע יש 
פתוחה או סתומה  ,פרשה פרשה,א וקרל ששי - השל"ה דעת

   . את התרגום עליהואחר כך  ,שתי פעמים
              הגר"א)וכן נהג  ל", וכן כתב מהרשנר מצוה והביאו מג"א רפ"ה א' רקשבת פמס' (                       

 

אם הפרשה מסתיימת  אפילויש להפסיק השל"ה לפי שיטת 
כגון בפרשת פנחס "ויהי אחרי המגפה", יפסיק  ,באמצע פסוק

                                                                                      )שם (מחה"ש . נקרא פרשה לענין זהש הא"רוכדברי  ,פסוקהבאמצע 
 

פסוק  לואין בזה ענין "כ ,יעשהש הורה "ערוך השולחן"גם  כךו
 )ה' שם(  כי הרי כאן משה הפסיק. ,פסקיה משה לא פסקינן" אשל

 .נפטרו במחלות ילדיםילדים רבים  בירושלים. ההיה זה זמן מגיפ
הורי משפחת ברזל חשבו איך לקיים את התינוק שנולד. 

'חיים' מובנת החליטו לקרוא לו 'חיים עזרא'!  - כסגולה
גדל וצמח לאילן רב הילד  ,אכן מלשון עזר.המשמעות. 'עזרא' 

 שליט"א) נינוידידי מ("נר לשולחן שבת"  חיים עזרא ברזל.רבי צ "הגה תפארת:

 
 , שוחםאצבון, ישוב, זרח, שרח - פרשת השמות - נחסיפ

 

פינחס נכתב בתורה בי' זעירא, לרמז שנתקשר פנחס בשכינה על 
 )יהוסף-ועיי"ש יוסף "קזוהר פנחס ריג: רמ(   !לאלוקיו במעשה של זמרישקינא 

 
 (כ"ז א') ".נעה ... תיווואלה שמות בנ"(כ"ו ל"ו)  ."משפחת הערנילערן "

 

שהתחזקו בתורה ובמצוות. הבעל שמו ערן  מעשה בזוג יקר
 שרוהאישה נירה. שלחו לשאול על שמותיהם. תשובת מרן 

שהאישה תשנה שמה מנירה לנעה. ואילו הבעל ישאיר  התורה
 )מהר"ר א"ק ("נר לשולחן שבת""  ?!"ערן זה שם יפה, למה להחליף -את שמו 

 
 (רש"י כ"ו ל"ח) ".ולפי שנקרא על שם יוסף שהיה אחיו ורם ממנו, נקרא אחירם"

 

ה. בלההגאון רבי יואל קלופט לקרוא על שמה  אמר - ביילהסבתא 
 אמר - עטלהסבתא על שם לתינוקת לקרוא  איךושוב שאלוהו, 

 ("נר לשולחן שבת מידידי הרה"ג א"פ)              .עטרהקלופט לקרוא על שמה  הרב

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

של ידידי קראו לה חיה. נולד לו בן למזל טוב, רצה ע"ה אמו 
. הגאון רבי שריה , חשב על השם חייםעל שם אמו וראולק

 ("נר לשולחן שבת" מהר"ר אר"נ)                   .שיש בזה עניןדבליצקי אמר 

 
האם יש ענין לזכר נשמות הנפטרים שיקראו לצאצאים שאלה: 

 בשם דומה, כגון צבי על שם צביה, ברוך על שם סבתא ברכה? 
 

השיב מרן שר התורה: "כשנפטר ה"חזון איש" אמר אבי מורי 
לקרוא לבתה שנולדה בשם אלישבע,  -הרבנית ברמן  -לאחותי 

שיש בו אותיות של אברהם ישעיה. ואף שאין זה אותיות של 
  ("שמות בארץ")שמו אלא ראשי תיבות בלבד, רמז יש בזה!"             

 
נולדה לו  :ן שר התורהידידי הרה"ג זאב שטיגליץ שאל את מר

 , האם לקרוא את שמה בשם שדומהיושנה לפטירת אבהבת בתוך 
 )עיי"ש ("אשיחה" ח"ב     "אין קשר ואין שום ענין!": ולשם האב. השיב

 
בעשרה בטבת סמך נבוכדנצר על ירושלים והיה שם  שבת י"ז בתמוז:

שנתיים ומחצה. כיון שנשברו כל הקרדומות על החומה רצה לחזור. 
בלבו למדוד את החומה. ראה שהיא שוקעת כל יום  ה'בט' תמוז נתן 

טפחיים ומחצה, הבין שמסייעים לו מן השמים. וביום י"ז נבקעה 
 )ד' ה' ירושלמי תענית(  ז בידי אדם!הרי ט' בתמוז בידי שמים וי" -ו העיר בידי

 
 מי ביטל את הנר מישראל?

 

 ?'ופעם נבוכדרצר באות ר 'מדוע כתוב נבוכדנצר פעם באות נ
ירושלים אמר ה' את , כי בעת שהחריב הטעם נראה לי לומר

 (כ"ה י')קול ששון וקול שמחה ... ואור נר" "לירמיהו שיאבד מהם 
  ("טועמיה חיים")                                    לכן נרמז בשמו אותיות 'נר'!
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ל צ י נ ש ך  ו ד י ש ה

 
 ואת אותו מכיר אני. מביתי רחוק לא שגר חכם תלמיד אברך פגשתי השבוע: ברוך שמואל גנוט׳ ב הגאון רסיפר הר
 עליהם האנשים פרטי כל את אישי באופן מכיר שאני כך. משותפים קרובים לשנינו שיש כיון, מילדותי משפחתו

 :סיפר הוא וכך. האברך לי סיפר אותו, הבא הסיפור נסוב

, א״שליט א״הגר אצל השהות לאחר. העתיקה העיר רב, א״שליט נבנצל א״הגר אצל חכמים-שימוש עושה אני״
? פה עושה אתה מה׳. גדולה בהתרגשות ומתפלל עומד אחי את פגשתי, להפתעתי. המערבי בכותל להתפלל הלכתי

 עללדבר ההורים עם ישבתי אני, כנהוג פגישות מספר מצוין בחור עם נפגשה בתי׳: סיפר ואחי, שאלתי?׳ קרה מה
 שלא נזכרנו ואז, השידוך לסגירת קרובים היינו, מצוין נראה הכל, החתונה והוצאות הדירה כספי, הממון ענייני
 יחד להשתדך לא. משמעית חד היתה והתוצאה והבחור בתי נתוני עם לברר התקשרנו. ׳ישרים דור׳ב התאמה בדקנו
, בעתיד שיוולדו מילדיהם שחלק מאד גדול חשש ויש ביותר חמורות גנטיות לבעיות יביא הדבר .ואופן פנים בשום
 לי סיפר׳, דשמיא לסייעתא בדמעות להעתיר, המערבי בכותל להתפלל הגעתי לכן. תורשתית במחלה חולים יהיו
 ״.אחי

 שיספר מאחי וביקשתי נדהמתי: ״לי ומספר האברך ממשיך …״ומוצלחת טובה בשעה, והתארס והזוג שבוע חלף״
 בנחרצות פסק ולק׳צ והרב בדיקותה תוצאות עם ולק׳צ חנניה להרב פנה הבחור׳: סיפר ואחי, בהמשך קרה מה לי

. מתאים לא שהשידוך שהודיע, אביב בתל לגנטיקאי אותו הפנה ולק׳צ הרב. אופן בשום השידוך את להמשיך שלא
 א״שליט מרן. המקרה פרטי את ושטח א״שליט קניבסקי ח״הגר התורה שר מרן ג״לרשכבה הבחור פנה לו בצר
 אפשר שאי מחשב בדיקת זאת, סבא׳: הגיב, לידו שעמד, א״שליט מרן של נכדו .׳חוזרת בדיקה תעשו׳: אמר

 .׳הבריאות משרד באישור במעבדות מבוצעות׳ ישרים דור׳ בדיקות. בה לטעות

 של מושגשאין לו והוסבר, מרן כהוראת לעשות פנה הבחור .׳חוזרת בדיקה תעשו׳: שוב פסק א״שליט ומרן״
 מעבדות להסמכת הרשות ידי על המוסמכות, ביותר הגבוהה כותבאי במעבדות המבוצעות, אלו בבדיקות טעויות
, התעקש הבחור אך. ביותר גבוהים בסטנדרטים ועומדות קבועות ביקורות עוברות המעבדות. הבריאות ומשרד

. מוחלט בהלם והיו שוב בדקו הם. שיידרש כמה הבדיקה על לשלם מוכן ושהוא א״שליט מרן לו הורה שכך אמר

 דור׳ב אמרו ,…׳חשש שום ללא להשתדך יכולים שאתם מוכיחות החדשות התוצאות אך, הסבר שום לזה אין׳
  ״.׳ישרים

 )השבוע, מתוך גליון דרשו(
* * * 
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מכונית  בוהקת עצרה בחריקת בלמים בפתח הבית הבודד 'יכול להיות שהוא כאן', לחש איש                     
 'חסל אותו!' נשמעה פקודה ברורה באוזניה,  למיקרופון קטן שהוצמד לדש בגדו. 

האיש השחור הושיט את ידו לנרתיק העור שבחגורת מכנסיו ונכנס לתוך  'האיש הזה לא יכול לחיות יותר. הוא ראה יותר מדיי!'.
הקטן, מתבונן מסביב ורואה את הבית הבודד בית איש קטן ומבוהל רץ במעלה הגבעה, הוא מתקרב ל לפני כן...עתיים הבית. ש
לעצמו,  מקווה למצוא שם לוכד את עיניו. 'האיש שלא שיקר מעולם'  הוא בוודאי אדם הגון, חושב האיש  ה. שבקצה. 

'אני מחפש מחסה... הם  מחסה. איש צנום בעל עיניים טובות ומשקפיים עגולות פותח לו את הדלת ושואל למבוקשו בחיוך נעים.
  האיש זז הצידה מפנה את חלל הבית ומאפשר לאיש להיכנס 'ברוך הבא בצל קורתי'. רודפים אחריי...'

 

'תגיד, באמת לא שיקרת אף  יש בבהלה, 'הם רודפים אחריי, אני חייב להתחבא אצלך'.' לוחש האאנשים רעים'הסתבכתי עם 
. 'נשבעתי לעצמי  שלא אשקר לעולם.  - 'לעולם גם לא תשקר?' - 'אף פעם!' - פעם?'  השלט המוזר שבחוץ מטריד אותו. 

ם,  בלעדיה אין לחיים משמעות'., היא אור החיי: על השבועה.' הוא שתק רגע ואז הוסיף: 
 האיש ממהר להסתתר בתוך ארון הבגדים,   חריקת מכונית נשמעת ודקה אחר כך מישהו דופק בדלת...

 

האיש בשחור לא מסתיר את מטרת בואו, ידו על ההדק: 'נכנס אליך מישהו בשעה  הוא עוצר את נשימתו, שלא יגלו אותו.
היסוס קל,  'הוא עדיין כאן?' 'כן, נכנס'. השבועה שלו מנחה אותו. אמת ורק אמת. אבל תהאחרונה?' בעל הבית 

כמה דקות אחר כך, המכונית השחורה יוצאת לדרכה ובתא המטען שלה גופתו של איש קטן  והאמת מכריעה שוב: 'עדיין כאן!'
 .אנשים רעיםשהסתבך עם 

 

ך עליון, שאותו העמיד מעל לכל הערכים האחרים. ה'אמת'.  שתלה על ביתו את השלט המוזר היה עיקרון, היה לו ער האיש
כשהסגיר את האיש. הסיבה לכך היא כי גם הערכים הנעלים ביותר, אם הם לא עומדים במקום נואבל ברור לנו

 )העורך(.שיש ערכים גבוהים מהם, יכולים להוביל לעיוותים קשים ם, הראוי להם, 

 בילילדים היה הפלא ופלא. סיפר רזצ"ל  מנשה מנחםשל הרב  יחסו
דים, פתחו בבית הכנסת השתובבו כמה יל אברהם מוצא מקרה שהיה עד לו:

את החלון ומספר ספרי קודש נפלו על הרצפה. כשנכנסו, גער בהם הגבאי 
רבנו היה  .", צדקה. רבנו הפסיק ואמר במתק לשונו: "די, 

, היה 12מעביר שיעור בכל שבת בביהכ"נ והילד אברהם מוצא שהיה אז כבן 
א אין חשש אברהם שמ בכל שבת מביתו לשיעור ואף בדרכו חזרה. 

דעתו של רבנו נוחה מכך ולא רצה "לכפות" עצמו. 
שאני מלווהו?" החזיר לו  רבבפעם הראשונה פנה ושאל: " האם מפריע ל

הרב שאלה: "האם יוסיף לך או לא יוסיף לך?" ענה הילד בתום לבבו: "יוסיף 
. ו וכך זכה לילך עימו  א!"ולי." אמר לו רבנו: "אם כן, אז ב

ו לא פסק מדברי תורה אף בדרך, והיה הולך ומסביר לנער הצמא מובן שרבנ
 , כמתאים לגילו., את מהלך השיעור, 

 בנואימו של הגאון ר הבחינה
, ראש זצ"ל יהודה צדקה

ישבית "פורת יוסף" זצ"ל, כי 
מלמדו של בנה נוטה אחר דעות 
י חינוכיות זרות, ואינו מציית לגדול

הישראל. נטלה את בנה 
 . 

 

אחר החלה לחפש תלמוד תורה 
אחר, אך איש לא הסכים לקבלו 
באמצע השנה.מה עשתה האם 

הצדקנית? שכרה בעבורו מלמד 
דפרטי בכסף רב, ובלבד 

.עד סוף ימיו הכיר הרב 
טובה לאימו על שהתאמצה להניק 

 לו חינוך טהור!

 זצ״ל          זכותו תגן עלינו   רבי       צאנזהעלון לעילוי נשמת:        אדמו״ר מ

תורה וגם הוא שיש בו שכל שהיא ה מי
הכל מתפארים בו,  בטוב 

כמ"ש (יומא פ"ו.) "אשרי אדם שלימדו 
תורה"... אבל מדרך של הבוגדים 

 

אם יש בהם קצת תורה, הם הולכים 
ומשתררים בתורתם. שכל 

 חן ודרך בוגדים איתן". ןייתטוב 

אין נותנים  -כלל חשוב
 לאדם שום דבר
 

  -ל מה רבה ועצומה זכותו של
 ואפילו אם הוא נער צעיר!

ובקשהו  א שבא  לגר
 -"למדני התורה כולה על רגל אחת"

דעלך סאני לחברך לא  השיבו הלל: "מה
 ו תעביד". ומדוע לא השיבו 

זו  -שהיה אומר, "'ואהבת לרעך כמוך'
כל התורה כולה"? כי מדרגה שכזו, גוי 

 אינו מסוגל להבין...

 חיים סנואנילימודו שם רבנו  בדרך
את הדגש על כך שלימודו יהיה לשמה.,  זצ"ל

התגדל ח"ו, הוא ולא על מנת להתרברב או ל
ושאף להבין את התורה  ד סלד 

לאמיתותה. ביטוי לכך אנו מוצאים בעמדתו 
הנכנעת, עת פתח בתפילה ותחנונים לפני 
בורא העולם, שיחוס וירחם עליו ויזכהו 
לאמיתה של תורה ולחדש בה חידושים 

 אמיתיים, ובמיוחד שלא יפול ברשת הגאווה. 
 

: "ויהי רצון מלפני וכך נמצא כתוב בכתב ידו
ה' אלוקי שתצילני מכל מכשול ומכל תקלה, 

 ל וזכני אבי להבין ולהשכיל 
וגם לחדש חידושים בכל ספרי תורות (תורה 
שבכתב ותורה שבע"פ) ותצילני מכל שררות 

 וגאות אכי"ר."

 קבוצת שוורים חרשה בשדה.    גאווה בלי סיבה
והנה עלתה מן הביצה צפרדע ירוקה. עמדה הצפרדע ואמרה:" בוקר טוב, אם רוצים אתם 

 בביצה.  ןעצה טובה, דעו לכם, כי אין 
אם מישהו מכם חולה או חלש, תרופה יש בידי לכל המחלות. כל פצע או מכה ארפא ברגע 

קודם את עצמך... כה רזה יר ואמר:" אם כן רבה חכמתך, אולי אחד" שמע השו
 וחלושה את..." שמעה הצפרדע ושבה אל הביצה בבושה ובכלימה...

 "לזצ יצחק מסקווירה רבי
הסב פעם אחת על שולחנו של אחיו, 

 יוחנן מרחמיסטריווקהרבי 
. רבי יוחנן הגיש לפניו יין, זצ"ל

ישראל". -באמרו: "זה יין מארץ
למרבה הפתעתו סירב רבי יצחק 
לשתות מהיין.שאל רבי יוחנן את 

 . ו אחיו 
 

השיב רבי יצחק: "בטוח אני שיין 
ישראל הוא משובח ביותר, -מארץ

אני איני מבין בטיבם של יינות, אבל 
חן בעיניי, -וייתכן שהיין לא ימצא

ונמצאתי מוציא דיבה על הארץ ועל 
פירותיה".נענה רבי יוחנן: "ידעתי 
שאחי יצחק נושא בקרבו אוצר של 
, אך לא ידעתי עד 

 היכן היא מגעת".
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  הפטרה
 " ה׳ויד "



 

בבית  בא לבקר עשיר
משוגעים אמרו להם להיות 
בשקט ואחד מהם יגיש לו 
פרח . וכך היה פיתאום 
משוגע אחד שואל את 
העשיר אני ניראה לך 

משוגע ? לא אתה ניראה 
 לי נורמלי . 

תדע לך שאנחנו נורמלים 
ואתה המשוגעים . אתה 
צודק עונה לו העשיר, 

את מכירה את הנאשם , גברת  האם
שוורצבוים ? שאל עורך הדין . בטח ענתה 

הזקנה ," אני מכירה אותו מאז שהיה 
ות צרות עשפספוס . אף פעם לא הספיק ל

..." רגע , רגע .תמיד שיקר , גנב רימה
הפסיק אותה העורך דין אל תעני על 

שאלות שלא שאלו אותך כי אינך מכירה 
 את התובע שלנו ... 

 

 ? !"אני לא מכירה את יוסף התובע
בטח שאני מכירה אותו . הרי סילקו אותו 

. לפני שנה הוא לווה  8מבית הספר בגיל 
שלו , ומאז הם  מאה אלף דולר מהשותף

 מסוכסכים כי הוא מכחיש ..." 
 

 בית המשפט צעק השופט ," חמש דקות
מז הפסקה ".הוא רץ ללשכתו כשהוא מר

לעורך הדין לבוא אחריו ." אני מזהיר 
אותך ", אמר השופט , חסר לך שתשאל 

 האותה 
 

בכל מכמני התורה, זצ"ל האדמו"ר מלעלובנפלא היה בקי
מלא ספרא אשר כל רז לא אניס בקיאותו הייתה מדהימה בהיקפה. צנא 

 משה מרדכי ביליה, ומעשה נפלא היה אצל זקנו הגדול הרבי הקדוש ר
מלעלוב זי"ע בשחר נעוריו, בעת שביקש לבחון אחד מבני משפחתו ושאלו 

 , מראיה מקומו של מאמר 
שלא ידע הלה להשיב כהלכה, נענה הרה"ק ואמר, אם היו שואלים את זה 

שלי בוודאי היה יודע להשיב, ומדי דברו  הורה לקרוא לפניו את יענקל 
 את רבינו ושאלו למקורו של המאמר, 

, ומשראה את ה ומיד ענה על אתר ואמר הלא הוא משנה 
קורת רוחו של זקנו הגדול מבקיאותו חשש ליוהרה ונענה כמצטדק הלא 

 ראיתי זאת עתה באומרי סדר מעמדות...

של  ובעניןזצ"ל: החזון איש רבנו
חיזוק המוסר, אשר זאת היא עיקר 

מטרתי אשר אני רואה לעיקר עבודת 
 י אשר בלי   ,האדם כעת

הנה החושך "והטמטום" הולך ומתגבר 
 בכל עת ובכל שעה, 

 

ונאבדו כל ההרגשים שבאדם, ואדם בלי 
הרגש  הוא כמת, ואין לו במה להשיב 

רחוק הוא מהכרת האמת ו 
 וכ"ש מלידע את עצמו.

לא זצ"ל  אברום פיש הרב
הרבה לשוחח אודות ימי נעוריו 

בפרט על אותה תקופה נוראה בזמן 
אמנם פעם שחה הרבנית  ,"השואה''

עליה השלום בפני המקורבים בזמן 
מלחמת העולם השניה עת אשר 

שמם לעיירה חיימהגיעו הנאצים 
 בה התגוררנו 

לבית משפחת  
 פיש וציוו על הנמצאים שם 

הם אל הקיר אותם לעמוד כששפני
רשעים ירו בהם ללא רחם ווידאו 

 ,את הריגתם
 

 ברם משהתקרבו הללו אל הנער 
רבי אברום פיש מערכת החשמל 

קרסה והבית כולו החשיך 
אותו צדיק דרך החלון וברח  

מעיניהם ששל חיות הטרף הללו.  

זצ"ל דבוק בבוראו, וענג רב היה לראותו, האיך מדבר עם אביו  הרב שךמרן היה  תדיר
שבשמים כדבר בן אל אביו, בכל יום היה מדליק נרות לכבוד צדיקים כאשר פיו היה ממלמל ומתפלל 
על צערן של ישראל בחן נפלא, וכפי אשר נשמע רבות מפיו במתיקות בזה הלשון: "בורא עולם קום 

מרן הרב שך זצ"ל כר"מ בישיבת קלעצק, בראשותו  בשעתו כיהן א רחמים".מכסא דין ושב על כס
שימש שם כמשגיח. בצוק העיתים  זצ"ל יחזקאל רביזצ"ל, ו אהרון קוטלר רבישל מרן הגאון 

אהרון להעביר את ישיבתו לוולוז'ין, שם עמק שומם בנין הישיבה, לאחר סגירת הישיבה  רבישקל 
את מרן לשוחח על כך עם ראשי הישיבה דשם. הרעיון לא יצא  אהרון רביע"י השלטונות. שלח 

 הלבסוף אל הפועל, ומרן שב לקלעצק. היה זה בערב שבת סמוך לשקיעת החמה 
להכין עצמו לשבת. תיכף זירז צעדיו לביתו של המשגיח זצ"ל אשר נהג להשמיע שיחת מוסר בליל 

בעיצומה, כשראהו המשגיח זצ"ל  רתה השיחה כבשבת, בביתו. כשנכנס מרן זצ"ל אל הבית, היי
לייזר (כך כינה את  רביאמר: "עבד אברהם אנוכי". תמה מרן ותמהו הנוכחים. נענה המשגיח ואמר: "

מרן זצ"ל) הגיע, הוא הגיע ממילוי שליחות מטעם ראש הישיבה. אספר לכם מה היה שם. הוא הגיע 
יר לכאן את ישיבת קלעצק. שאלו: אתם ראש לאותו מקום ואמר: באתי לברר אם יש מקום להעב

, אמר: לא. שאלו: אתם המשגיח? השיב: לא. שאלו: אם כן, מה ן הישיבה? וכיון 
 תפקידכם? ואמר:אני ר"מ בישיבה אומר שיעור לבחורים וראש הישיבה שלחני...

 יום הוא ההולדת יום
  ל של

 

  יחשוב האדם שבו
 משנות עבר זמן כמה

יו חייו

  ויברר בהן לעשות
 זמנואת יותר וינצל

 .בעתיד

, כך זצ"ל צבי הרוש החסיד רבי
קראו לו עוד בצעירותו בלומדו בישיבה 

ב"מארקש" וזאת בעקבות פרישותו 
 והיבדלותו מענייני העוה"ז. 

 

ל החל  17כבר בהיותו בחור בן
, בימי שני וחמישי בימי חודש 

שני וחמישי של ימי  אלול עד יוהכ"פ, בימי
השובבי"ם, ערב ראש חודש וכל יום שישי, 

ו ואעפ"כ לימוד תורתו ועבודת ה' שלו 
, אלא עד רבא ככל שסיגף עצמו 
 עלה ונתעלה בקדושה ובלימוד התורה.

התפילה היא כלימוד המוסר, וכשם  כי
. ב שמוסר מטרתו לקרב 

כן היא מטרת התפלה לקבוע בלב האדם יסוד 
בעולם, וכל מה שאדם  ין זה שאין 

 מקבל בעולמו הוא רק מגזירת הבורא ית"ש.

 חובה על האדם
 

במאורעות הזמן 

 דבר היה  לכל
זצ"ל משה זאב כץ  ביר

קם במהירות ומקבל כאב 
ראש. שאלו פעם נכדו: הרי 

אתה יכול לקום בניחותא, ענה 
את הגוף ה "אני רוצה 

שאני בעל הבית ולא הוא", כי 
הגוף הוא בסך הכל מכונית, 
  

 

על האכילה היו לו שלשה 
דברים להמליץ: לחשוב לפני 
אכילה ושתיה: מי ברא את 
האוכל, מה מברכים ולמי 

מברכים. והיה דורש 
 להתאפק.

לצאת פעם מבית  כשעמדתי"
, והבחנתי זצ"ל שמחה זיסל ביר

שקית אשפה מלאה, כי מונחת בצד
לקחתי אותה עימי בכדי לרוקנה בפח 

 האשפה שלמטה. 
 

ת אך בעומדי על פתח הבית 
ע"ה במעשי, ומיד עיכבה  

אותי מלעשות כן באומרה: "אני 
שמחונכת מהבית שיש 

ואין זה מכבודו של בן תורה  
 להוריד את האשפה מן הבית"..."

 

 על המידות העברה
 וכמו אליהו הוא פנחס שהרי, יתירה ימים לאריכות זכה 

 הוא פנחס: לשונו וזה) א"תשע רמז, פנחס פרשת ריש שמעוני( בילקוט שמובא
, הזה בעולם וביני ישראל בין שלום נתת אתה, הוא ברוך הקדוש לו אמר, אליהו
 ָאֹנִכי ִהּנֵה" שנאמר בני ןלבי ביני שלום ליתן שעתיד הוא אתה לבא לעתיד אף

ִביא ֵאִלּיָה ֵאת ָלֶכם ׁשֵֹלחַ  יב' וכו ַהּנָ ִנים ַעל ָאבֹות ֵלב ְוֵהׁשִ ִנים ְוֵלב ּבָ  ֲאבֹוָתם ַעל ּבָ
 ).כד-כג, ג מלאכי(

 

, שהכלימוהו בשעה ושתק מידותיו על שהעביר מפני זאת לכל פנחס וזכה
 ראיתם, ואומרים אותו מבזין השבטים שהיו) א"ע מג סוטה( ל"חז בדברי וכדמצינו

 !מישראל נשיא יהרוג כוכבים לעבודת עגלים אמו אבי שפיטם בן, זה פוטי בן
 

  וקיבל זכה ולכן, המידות על והעביר שתק! דבר השיב לא, פנחס להם ענה 
 וכמו, במגיפה שנספו מישראל איש אלף וארבע עשרים של שנים אותם כל את

ה ְוֵישׁ  הפסוק על) ב"ע ד חגיגה( רבותינו שדרשו לֹא ִנְסּפֶ ט ּבְ ּפָ ), כג, יג משלי( ִמׁשְ
 ואת, להיפטרוזמנו עתו שהגיע קודם העולם מן אדם לוקח המוות שמלאך פעמים
. מידותיו על שמעביר חכם לתלמיד במתנה נותנים לחיות צריך שהיה שנים אותם
 .במגיפה פיםהנס של שנים אותם לכל זכה, ושתק מידותיו על העבירשפנחס וכיון

 

 ולא שאמר מילים כמה בגלל, כביכול, להיפך מצינו רבינו משה אצל 
ְמעוּ ), הגבוהה דרגתו כפי( מספיקמידותיו על הבליג ), ז, כ במדבר( ַהּמִֹרים ָנא ׁשִ
 לתת מוכנים היו מישראל ריבוא שישים שודאי אף על לארץ נכנס ולא נענש
 שהשיב בגלל אך, לארץ עמהם שיכנס כדי שלהם והשנים מהימיםרבינו למשה

 . אלו שנים לקבל יכל לא, המידות על בהעברה והחסיר תשובה
ֲעָרה ּוְסִביָביו   סביביו עם מדקדק הוא ברוך שהקדוש מלמד, ְמֹאד ִנׂשְ

 ).ב"עא"קכ יבמות( השערה כחוט
 

  מידותינו את לעבד אנו צריכים כמה עד למדנו דברים של ומכללם
.לשכרםקץשאין, מידותיהםעלםמהמעביריולהיות

 

לכל בית ישראלשבת שלום ומבורך

נה בת והב, יוסף דהאן בן ניסים בן רימה, שרה בת חורשיד, די נשמת:לעילוי 
חיא בן לולו'ה, פנחס חיים ישמחה,  ליאור בן אילנה, ששון בן טיפחה, שמחה בת לולו, 

סעידה מזל בת יעקב, מלכה בת  אוחנה בן חנינה, נעימה בת עזיזה, שולמית חיה בת אסתר, 
ן אלעזר בן שמחה, יעקב בהרב שרה. פנחס בן פנחס, יגאל בן מלכה, דוד ומרים אלבז, 

יעקבהרב יחזקאל בן שמחה, דדה בת אסתר בוגנים, יעקב בן נטלי, רפאל בן קלרה,   אורית,
, אלברט בן זוהרה  אליעזר בן רגינה, אפרים אליהו בן מרים, שלום בן אורהיוסף בן מרגלית

שמעון בן רינה, ישראל בן שמחה סבג, אואסינה  מורי  הרב יורם אברג'ל, הרב יהודה יאיר,
חלפון, שמואל בן רבקה זכאי רחל רשל בת קלרה, חכם יהודה בן חנה פתייא     בת גור'ה 

 ג'יהרעובדיה יוסף בן גומרן הרב 

רשימת תפוצה 
hamaor.net@gmail.com

 הגאוה גורמת
 שינאת חינם!



!!!

1



  2

...  אל תברח?? עייפות? מרגיש ליאות?? ...אתה מרגיש סוף זמןן
... אני מרגיש כבר מיובש לגמרי... העסק מתחיל לחרוק... ודי... העייפות ניכרת... בעיצומה" סוף זמן"קליפת 

  ???מה עושים. ..או שיגמר כבר הזמן או שאני אלך לחיזוק...  די
אתה לא פורש מן ... אשריך... לא חייבים... אם אתה לא מרגיש מיובש... הקביעה הזו שאמרתי היא לא חוק פרה אדומה: אגב(

אתה רוצה ... אני רוצה לתת לך עצה טובה מהניסיון: ובכן )אני מדבר רק על מי שכבר ככה מרגיש... הציבור
  ??רך להתחדשאתה מרגיש מיובש ומרגיש צו??? להתרענן

יש מספיק .. לא צריך ללכת לישיבה אחרת... לא חייבים להחליף מקום... לא חייבים לצאת לבין הזמנים
שאתה תרגיש שאתה נמצא לא באוירה אחרת אלא ... שינויים שאפשר לעשות אותם מתוך הישיבה

  ... קדימה??? רוצה... באטמוספרה אחרת!!!! בכוכב אחר
  ????ברור... 4.00אתה מתחיל לקום כל בוקר בשעה ... ילהמהיום בל: תקשיב טוב טוב

אתה נוטל ... אפילו הגנבים כבר סיימו את תפקידם... כל המשועממים כבר ישנים!! שקט!!! העולם נקי
כ "בסה... מתחיל ללמוד סדר קצר... ורץ לבית מדרש... ידיים ככהן המקדש ידו מן הכיור קודם עבודתו

ותספיק  3.30תקום כבר בשעה ... אם אתה עוייבד(... ואז אתה הולך למקווה ולתפילה!!! עד חמש בערך!!!! שעה
שהתפילה "ע "ס זה ימי בין המצרים ועל השעה הזו בפרט נאמר בשו"סו... לעשות תיקון חצות מקוצר עוד לפני עלות השחר
עכשיו אף אחד לא ... זה בסדר... על עצמך קצת' לא יזיק לך גם לדבר עם ה.." שיתפלל באותן שעות על החורבן ועל הגלות רצויה

הנץ בערך בין ... הלאה ...)על המבוכות האישיות שרק הוא צריך לדעת' אתה יכול לספר לה... אף אחד לא רואה אותך... נמצא
ותקנה ארוחת בוקר ... כעת תשב ותלמד עוד שעה... בשש וחצי אתה כבר אחרי תפילה... רבע לשש לשש
אבל אצלך זה כבר ... 'מגיע סדר א )תבקש מההורים אם מסכימים לתת לזה תקציב(!!!! גיע לךמ!! על חשבון הברון

בלאו הכי אתה ישן ... נו... הרי אתה בשלב מסוים תלך לישון... מכאן ואילך אני לא מתערב!!!! 'סדר ב
המיוחדות  הכמה שעות!!!! השינוי הזה... אתה כבר לא תרגיש מיובש... מה שבטוח... בימים האלו הרבה

ל "הרב וולבה ז!!!! זה ההישג הכי גדול בעולם... בערב אתה תהיה עייף 10.00אם בזכות זה בשעה (... האלו שינו לך את היום

אתה לא בנוי ?? לא מוצא חן??? מוצא חן בעיניך... נו ...)אחז שבחור ישיבה עייף בלילה זה הדבר הכי מושלם בעולם
  ???לשינויים בשעות

מאוד רצית להיכנס ... של הישיבה' עד היום ישבת מול הגמ... בא נעבור לנושא אחר לגמרי... אין בעיה
ואם זה היה קורה בטח עכשיו לא היית ... כפי התכנית המקורית(הלוואי והיית מסיים את המסכת ... לשוונג

ואתה כבר ... אבל לדאבוננו הרב זה לא קרה )מיובש כי היית בשיא הקדחתנות להספיק לגמור את המסכת
  ... 'שבועיים אם לא יותר יושב ובוהה מול הגמ

... תקשיב טוב... היות והגיע סוף זמן ואם לא תרענן את עצמך אתה לגמרי תתייבש!!! אין ברירה!!! אז זהו
... אתה אולי לא יודע... הרעיון הראשון שאני מאוד ממליץ לך... יש לי בשבילך רשימה ארוכה של רעיונות

... מדובר בחלקי תורה שמעולם לא פגשת אותם!!!! ארבעה טורים!!!!! י שולחן ערוךחלק' אבל יש ד
אני אתן ... אז קדימה... ה גמור"ואתה כמו ע... מושגים שלימים וסוגיות שלמות שמעולם לא דרכת בהם

ע "רק שו!! אתה כעת מתחיל ללמוד שולחן ערוך... מ"ר' ד סי"ע יו"תפתח כעת שו... לך כמה מסלולים
ע "סוף שו: שים לב?? ברור... ד"ע יו"ועד סוף הזמן אתה מגיע עד סוף שו... א בלי שום נושאי כלים"מור
כי הלכות אבלות אנחנו לא נוהגים ללמוד אלא רק (... שם אתה צריך לאחוז בתשעה באב... ד זה הלכות אבלות"יו

... לכות כבוד רבו ותלמיד חכםה... מ הלכות כיבוד אב ואם"ר' אתה מתחיל היום בסי... אז קדימה )ב"בט
למחרת אתה מתחיל הלכות .. הלאה... עד כאן זה עוד מוכר... חכה!! זה היום הראשון... הלכות מלמדים

... הלאה.. ומזוזה ושילוח הקן, למחרת אתה מתחיל הלכות ספר תורה... ועבדים וגרים, מילה, צדקה
אם זה יהיה ... כאן אני מקל לך(כלאי זרעים , כלאי אילן כלאי הכרם, ערלה, אתה מתחיל חדש: למחרת

 -וכלאי בגדים, למחרת אנחנו ממשיכים כלאי בהמה) אתה יכול קצת לדלג לפי העניין... יותר מידי קשה
את הסימן הארוך של הלכות : למחרת.. הלכות חלה... הלכות פטר חמור: למחרת... ופדיון בכור... שעטנז

ואז העסק מתחיל להיות ... הלכות מתנות עניים: למחרת... ית הגזתרומות ומעשרות ומתנות עניים וראש
וכאן ... ואז מגיע הלכות ביקור חולים ורפואה ונוטה למות וגוסס... ומתחילים בהלכות נידוי וחרם... קדורני

כי כאן (... מ"תעצור פה ונעבור לחו... אם הגעת לכאן ועדיין לא הגיע תשעה באב!!! סטופ!!!! אתה נעצר

למה פרטתי לך את ?? פ מה אני בא לומר"עכ... אבל כמעט בטוח שלא תעמוד בהספק )ל הלכות אבלותמתחי
אני בכוונה (... פ לדעת אותם"ד שכל יהודי צריך לכה"תראה כמה הלכות יש ביו?? כל הסימנים וכל ההלכות

אתה ... ים מגוונים יש שבינינוכמה נושא ...)ששם הנושאים הם כבדים וצריך ללמוד בעיון... ד"לא התחלתי מתחילת יו
!!!! כן... וגם בעוד ארבעים שנה אתה מעולם לא תדרוך שם... יכול להמשיך ללמוד בכולל כל החיים שלך

והנה אתה כעת לא ... מעטים... ד"תברר כמה אנשים למדו את החצי השני של יו... לך תעשה בירור
ורק ... ים חדשים שהם מאוד קריטיים בשבילךיש לך הזדמנות לשזוף את העין ולהכיר מושג... במיטבך

... ח"ע או"והחלטתי שאני מטייל כמו תייר בשו... פעם נפלה לי כריזה בראש!!!! אני אגלה לך סוד: לסיום
תאמין לי שזה ארך לי ... (ע"קראתי ברפרוף את כל השו... לעבור על הכל... כ לשזוף את העין"ורוצה בסה

איפה ... ע"את המבנה של השו!! את שמות הסימנים!!! אחד למדתי רציני אבל דבר) לא יותר מחודש ימים
פשוט שיננתי את הדף הראשון ... ואיפה השמעת קול, ואיפה זה הלכות מוקצה, זה הלכות ברכת הפירות

נהייתי מזה רופא !!!! ואין לך מושג איזה תועלת הייתה לי מזה... של תוכן עניינים אין ספור פעמים
כ "הוא צריך בסה... רופא משפחה לא צריך לדעת הרבה?? יודע מה זה רופא משפחה אתה!!! משפחה

.. וכאב ראש שייך לנרולוגיה... הוא צריך לדעת שהכאב בגרון שייך לאף אוזן גרון... לדעת לאיפה להפנות
תלמיד אני לא ... אותו דבר אני!!!! זה הכל... ורגלים שייכים לאורטופדיה ולשלוח לרופא המקצועי הנכון

גם אם אני לא יודע מה ... כששואלים אותי משהו... אבל לפחות אני יודע איפה כל דבר נמצא... חכם
אני ... אני כן מקומי... אני לא מקומי: אני לא פותח שתי ידיים ואומר... יודע איפה לחפש אני לפחות... הדין

מותר !!!! מותר... יפה זה אני יודעא... אבל לפחות את הכיוון... אמנם לא יודע איפה הכתובת המדויקת
בשביל לשזוף ... ובשביל מה יש לנו ימים עייפים אם לא בשביל זה... לדעת את הדברים הבסיסיים האלו

ומה יש ... זה כבר אני סומך עליך... מ"לא אמרתי לך מה יש בחו... ד"אמרתי לך רק יו... וחכה... את העיין
ומה תגיד על חבר שלי שראה ... מהיד החזקה ולהתלבש עליוכן מותר לך לתפוס את אחד ... ם"ברמב

הוא החליט לתפוס כמה הקדמות חשובות של ... בימים האחרונים של הזמן שהוא כבר לא יעשה חיל
כ הרבה יסודות "שיש שם כ' ת חתם סופר וכדו"ח או ההקדמה לשו"ספרים חשובים כמו ההקדמה לקצוה

אם זה מעניין אותך אני ... נתתי לך טעימה קטנה קטנה... כשיוחשובים שמתי אני אקרא את זה אם לא ע
כל זמן שאתה חושב שאתה !!! תהיה ריאלי!!!!! לא להיתקע... מה שבטוח... יכול להרחיב עוד המון המון

יש תורה מספיק גדולה ומגוונת ... אל תלך למיטה... אבל אם לא... יכול לשקם את השטייגן שלך מה טוב
  ...הישןבתוך בית המדרש 

  ??מאיזה ישיבה הגיע יהושע בן נון

ה מינה את יהושע בן נון "בפרשה אנחנו קוראים על זה שהקב
  ...להיות איש על העדה לאחר משה רבינו

יהושע בן נון  הרי היה  :הא שהיקש"ח אחד שליט"ושמעתי מת
והנה בתחילת פרשת שלח התורה אמרה על ... אחד מהמרגלים

המה : אומר בעל הטורים..." ראשי בני ישראל המה"המרגלים ש
זאת ... מכאן שהמרגלים היו שרי חמישים!! גימטריא חמישים

... לא פחות!!! שיהושע בן נון היה בסך הכל שר חמישים: אומרת
  .אבל גם לא יותר

שמעליהם היו שרי .. מעל יהושע בן נון היו שרי מאות: זאת אומרת
לא היה ... כשליהושע בן נון הייתה שאלה הלכתית: כלומר... אלפים

... הוא נאלץ ללכת לשר המאות... לו אפילו את הזכות לגשת למשה
ושר האלפים ... ו... ששר המאות הלך לשאול את שר האלפים... ש

  ... שאל את משה

  ????בן נון הוא הוא זה שנהיה מלך על ישראלויהושע 

  ??וכי איך שר החמישים נהפך להיות שר על שר האלפים

במחנה ישראל יש הרבה בתי : תתאר לעצמך: בא רק נמחיש את זה
יש בית כנסת של אלף איש בראשות הגאון הגדול הרב ... כנסיות
יש בית כנסת של כמה מאות איש בראשות הגאון הרב ... א"שליט

שבשבת ... שם בקצה של השכונה יש חידר... ו... ו... א"שליט... .
 ש(פותחים שתי כיתות ויש בו מקום רק לחמישים אנשים 

והרב שם זה הרב הגאון  ...)שהקרוואן הזה באמצע השבוע שייך לחידר
יהושע ' אותו הרב הגאון ר... והנה ביום אחד בהיר... יהושע בן נון' ר

  ???של הרבנים של שרי אלפיםהרב ... נהיה גדול הדור
  ?כ"איך הוא הגיע רחוק כ ?איך יהושע בן נון עשה את זה

  :התשובה היא כך
היו לו כוחות !!! לא יותר!!! יהושע בן נון באמת היה רק שר חמישים

אבל הוא מיצה את !! וכישורים כמו שיש לשר חמישים לא יותר
תה הוא עשה את כל מה שבן תמו!! השר חמישים שבו עד תום

שר חמישים ... יכול לעשות בכוחות וכישורים של שר חמישים
  !!! החמישים שבו כל שממצה את

   !!!!מהאלף שבו 999יותר משר אלפים שממצה שווה 
 ...שיהושע נשאר שר חמישים?? ומה אתה חושב... רגע

: ללמדך... יהושע עלה והתעלה עד יותר משר אלפים!!! פשוט שלא
ה ירומם "מובטח לו שהקב!! שבו שמי שממצה את שר החמישים

  ...אותו למעלה למעלה יותר משר אלפים
 ---  

כי מה שיש לך זה !!! אל תזלזל בכוחות שיש לך: בחור יקר
אם אתה מצידך תמצה את כוחותך עד ... ה רוצה"מה שהקב

אנס למצות כוחות הרבה יותר 'ה יתן לך צ"הקב... הסוף
שלך אם רק תנצל  בכוחות!! כעת... אבל גם עד אז... גדולים

  .בהצלחה . אתה מבחר המין האנושי. אותם עד הסוף
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בקרוב ממש

בקנאות לא שייך !!! וקנאות זה תרתי דסתרי--הלכות
... כל המושג של קנאות זה הלכה ואין מורין כן!! הלכה

מה זה ... כוןנ... קנאות היא תמיד יציאה מחוץ לקוי ההלכה
מה  אבל מה זה ... כן קנאות זה לא שייך להלכה

  ... קנאות זה כן הלכה
  :אני רוצה להגיד לך דבר מאוד מקומם: בחור יקר: אז זהו

אפילו  !!!!אתה לא יכול להיות קנאי
אל תדמיין לרגע שאתה אוחז במדרגה של ... לא בצחוק

  ... קנאות
וכחה הכי פשוטה שאתה לא אוחז במדרגה של ומה הה

  ??קנאות
אתה מאוד !!!! שאתה כעת מאוד מאוד מאוד כועס עלי

אתה כועס ... כועס עלי שאמרתי שאין לך רשות להיות קנאי
שקנאות זה !!!! אז זהו... עלי כאילו לקחתי לך את השטעלע

  ... לא שטעלע
מקנא שנה במדבר ו 38פנחס פתאום מופיע לאחר ... הנה לך

איפה ?? איפה פנחס היה בחטא העגל: סליחה... 'קנאת ה
.. איפה הוא היה במתאוננים? מרגליםחטא ההוא היה ב

למה בכל שאר המקומות הוא לא קינא  ??בקברות התאווה
: דבר אחד ברור... אני לא יודע מה התשובה '???קנאת ה

וגם הקנאי הגדול ביותר !!!! נשלףש שקנאות זה לא משהו
כי בשביל לקנאות ... הוציא את הקנאות מהמגירה לא תמיד
מאה אחוז שזה לשם בצריך להיות אחראי ' קנאת ה

 יכול להיות תמיד גם הקנאי הגדול ביותר לאו!!!! שמים
  !!!'במאת האחוזים שזה רצון ה משוכנע

אם אתה עושה מצוות ולומד שלא לשם : אני רוצה שתבין
תה עושה משהו ס א"כי סו... אין בזה שום בעיה.. שמים
אז !!!! אם זה לא נטו לשם שמים???? אבל קנאות... חיובי

ולכן קנאות זה שחור ... זה השחתת המידות הכי גדולה
אי אפשר לעשות כזה דבר אם אתה !! זה כמו יבום!!! לבן

ל שואלים "על בלעם חז... לא לגמרי לגמרי לשם שמים
  ??? ידעאם דעת בהמתו לא הוה ידע דעת עליון הוה : בגיחוך

ורק " דעת בהמתו"כתוב כאן שאדם צריך קודם להכיר את 
בשביל לקנאות קנאת !!! כ הוא יכול לדעת דעת עליון"אח

לזהות ... אתה צריך להכיר טוב טוב את נפש בהמתך... 'ה
איזה נגיעה ... שלך ועדינות את התנודות לב הכי דקות

בשביל זה צריך ... קול בוקע שםואיזה ... מדגדגת שם
לושים ושמונה שנה לחיות בדור דעה וללמוד מוסר ורק אז ש

... כ זה בסדר"וא... פנחס מעיז להשתמש עם רגש הקנאות
  ... אני ואתה רחוקים מזה כרחוק מזרח ממערב

כבר עכשיו ואין לך כח ' אתה רוצה בכל זאת לקנאות קנאת ה
תקח נושא חיובי !! אין בעיה??? כ הרבה שנים"לחכות כ

אבל ... עלון אז נדברו מלא באינספור נגיעות !!!ותשקיע בו
ברגע שאתה ... אין בו בעיה... כל זמן שהוא מדבר חיובי

אז ... קח בחשבון שאם טעית... לוקח את החוק לידיים
... אז לא רק שלא צדקת... אם טעית!!!! טעית בגגגגדול

אלא מתברר ששירתת בנאמנות את המידות המגונות שלך 
ת החמורות ביותר של בין אדם ועברת על כל העבירו

כ מכיר נפש "שאתה כ... יש לך כזה בטחון עצמי... לחבירו
בהמתך ואתה יודע שאין פה קרטוב של נגיעה וכולך בלתי 

  ???לבדו' לה
ומהעלבון שלך !! ואתה נעלב ממני!!!! אני אומר לך שלא

זועק ממך עד כמה אתה עושה על !! זועק עד כמה אתה נגוע
  ... זה קריירה

אם אתה רוצה לקנאות ... ה יש מספיק מקומות להתבטא"ב
תתפוס בחור בישיבה חלש אופי שכולם יורדים ... 'קנאת ה

תרד ... תלחם בשבילו... תגבה אותו... עליו ותעמוד לצידו
פ "ככה גם אתה לכה... (ש"לפנימיה ותעיר בחורים לק

לפני השקיעה ותזכיר תרד לפנימיה בערב שבת ...) תתעורר
... ים שהצום מתחיל ועוד חמש דקות זה ספק סקילהלמעשנ

אני אתן ... תחזור אלי... כשתגמור לעשות את זה!!! תעשה את זה
ורק כשתגמור  לך עוד כמה רעיונות כאלו משעממים ולא פופולרים

  ... ק"ודו... יותר ביצועי קנאות מרהיבים אותם נתחיל לשקול



”  

 

  "!!!!התקשרות לצדיקיםם""שאלה אודות  

אני רוצה לשתף את הקוראים ... היום לשם שינוי זה לא מאמר אלא שאלה אחת ארוכה
  ...ה נפתח את הנושא בשבוע הבא"ואי... בשאלה

אחת מהסוגיות המסתוריות ביותר בכלל ישראל במשך כל הדורות זה הנושא של  :ובכןן
 מי  !!!! של הדברים רציותופורלפבעיקר בייחס  מתכויןאני  "!!!!לצדיקים והתבטלות התקשרות"

 "התקשרות לצדיקים"גדולים בכלל ישראל שהנושא של  ישנם קהילות וחלקים... שקצת מכיר
שמונים אחוז  תופס אצלם זה... זה ...'בעבודת ה ועיקרי מאוד מאוד מהותי נתח תופס אצלם

ישנם קהילות לעומתם  !!!!!!ולעומת זאת )אני חושב שאני לא מגזים(!!! מהיהדות אם לא יותר
לא מוזכר אצלם בכלל  פשוט של התבטלות והתקשרות לצדיקים אחרות בכלל ישראל שהנושא

   !!!וזה קיצוני באופן קוטבי ביותר ...כאילו זה לא קיים.. בכלל בכלל
יותר תורה הנושא של את האלו ש יש... הבדלי גישות בכלל ישראל תמיד מצינו :אני רוצה שתבין

יש  תמיד... אבל עדיין... בסיידר... חזק אצלם ויש את אלו שעבודת התפילה יותר תופסת אצלם
 גמושב מכיר אבל עדיין הוא... תורה זה הנושא העיקרי שלוהגם מי ש... איזשהו תיאום עמדות

 גם מי שהתפילה אצלו זה: ואותו דבר ההיפך .תפילות ביום 'מתפלל ג גם הוא ס"סו!!! תפילה של
ישראל  כך שגם אם יש בעם..." כנגד כולם תלמוד תורה"ש גם הוא יודע... העיקרית העבודה

שאחד מכיר ... יזשהו קו משווה ומכנה משותףעדיין יש א... הבדלים בפרופורציות של המושגים
  ?? אבל בנושא של התקשרות לצדיקים ...של השני' בעבודת ה

  !!זה חסר פרופורציות באופן חסר תקדים
את  ויש כאלו שקוראים!!! כאלו שזה תופס אצלם מקום מאוד מאוד מאוד חשוב ביהדותיש 

   ...על מה אני מדבר המאמר הזה ולא מבינים בכלל
ומדלג בין שתי היבשות  מקפץואני כל הזמן ' כי זיכני ה ...אני מרשה לעצמי לפתוח את הנושא

איך יכול להיות  ??אותו עם ישראלאם זה ה ...רגע: ולפעמים אני צובט את עצמי ושואל ..האלו
' עובד ה יהודי... יש לי דוד!!! אני ודוד שלי :אני אתן לך דוגמא אישית  ??כזה חוסר תיאום קיצוני

הוא כל היום  ..התקשרות לצדיקיםשלו זה ' תשעים אחוז מהעבודת ה אבל... ירא שמים מופלג
וגם נגמר עם  צדיקיםשקשור ל כל וורט שהוא יגיד זה יתחיל עם משהו ...צדיקיםמדבר על 

ומספר  ...צדיקיםומקושר ל ...צדיקיםמקבל ברכות מ ...לצדיקיםכל היום הוא הולך  ...צדיקיםה
ו בשבט ואפיית "בכל מועד וחג וט ...צדיקהוכל בעיה שיש לו הכתובת היא  ...צדיקיםסיפורי 

ובימים הנוראים  ..לצדיקטל באלול הוא מגיש קווי ...לצדיקמצות וחנוכה והושענא רבה הוא הולך 
 ירופיסכל הנושא הוא  ש"ובמוצ ...אושפיזין הנושא זה ובסוכות... את התפילות לו מעלה הצדיק
יעמוד  צדיקיםובית " קורא לו הצדיק"כי  יםצדיקוכמובן שהוא נוסע להשתטח על קברי  צדיקים

ואחרי כל מה !!!! פיו תוךלא מש מ צדיקהשם ו... ס'תכלו ...צדיקיםוקול רנה וישועה באהלי 
  ...בתיאור שלי עם היד על הלב שהתקמצנתיאומר לך  אני... שתיארתי לך עכשיו

אני  !!!אני לא מסתדר עם המושג הזה !!!המושג הזה לא קיים אצלי !!!גארנישט??? ניילו אוא
 במאה אני חייב... ג מצוות"בתרי אני חייב. .ע"עם הרבש אישייםעסקים  לי ישש בקנאות טוען

... מדליק נרות חנוכה אני... יושב בסוכה אני... כ"ה וביו"למסור דין וחשבון בר אני חייב... ברכות
צריך לשמוע ללמוד  אני !!!!!אניובשביל זה ... בעל ההטבה ההיא נשלחתי לעולם כדי להיות ואני

 לעבודריך אני צ.. לצדיקמה כל זה קשור  ואני לא מצליח להבין  ...וללמד לשמור ולעשות ולקיים
אני והדוד שלי הזה כל היום : בקיצורו!!! את העבודה במקומי יכול לעשות שום צדיק לאו

  ... מתווכחים
 גם ההמושג הז אצל הליטאים... כי ממה נפשך !!!זה לא מדויק חושב שזה עניין של חסידים ומתנגדיםמי ש: ואגב(

 קהילות החסידים בתוך גםחוץ מזה ו . 'התלמיד ברבו וכו אם זה בקבלה והתאבקות של ...שונות רק במילים קצת... קיים
 חלק מבני עדות המזרחוזה בעיקר בולט בקרב ... בפורפוציות של הדברים ומגוונות יש גישות שונות ...עצמם

  .) כ מצוי"וכמובן שיש קהילות אחרות שזה לא כ... שההתקשרות לצדיק אצלם זה נושא מאוד מאוד מהותי
הולך בדרך קצת  דוד שליהו... 'בעבודת ה לי דרך מסוימתואם יש ... צםאז פעם הייתי מצומ

לא יודעים שרפתי אותו לרשימת דחייה של כל אלו יצו הוא טועה בגדול אוטומטיתאז  ...אחרת
  ...וטועים בגדול 'מה רצון ה

הכל מובא ... מלכים מי שמכיר את המבנה שלו ...שיום אחד למדתי לתומי נביא מלכים !!!!!עד
עד   ...והלאה... כל כמה עשרות שנים מוזכרים בכמה פסוקים בודדים... שם בסקירה זריזה

 פתאום אליהו !!!!ושם פתאום המירוץ נעצר... 'ז במלכים א"לפרק י הנביא מגיע שפתאום
חמש  ואז מגיעים !!!אן פתאום המצלמה מקרבת את הזוםכ... ים לתמונההנביא נכנס ואלישע

 שם ואני ממליץ לך בחום לפתוח את הנביא !!!לבדבעשרים שנה ב שמתמקדיםעשרה פרקים 
ואתה  אתה קורא את הפרקים האלו !!!לא יאומן פשוט זה... פרקים האלוה ולהתחיל לעבור על

... ך"סגנון שלא מוכר לנו מכל התנ !!!סגנון חדש לגמרי לגמרי לגמרי !!!!אי חדש פשוט מגלה
שכל הנושא שם הוא  ך"בתוך התנ כמו איזה אי בודד. ..ל"סגנון שכמעט ולא רואים אותו בחז

   !!!התקשרות לצדיקים: אחד ויחיד
ז ותתחיל לקרא חמש עשרה פרקים קדימה "פרק י' תפתח כעת ספר מלכים א... אל תסמוך עלי

 צדיקה ???מה כככככל הנושא שם מתחילה ועד סוף...  ותראה בעצמך )'פרק י' עד מלכים ב(
 צדיקו ...הצדיקוהמשמש בקודש של  ...הצדיקוהישועה של  ...הצדיקשל והמופתים  ...צדיקוה

... אין מטר... שאליהו הנביא סוגר את השיבר של המטרזה מתחיל עם זה  ...ה מקיים"גוזר והקב
?? שלה מה הגדלות ..והיא אשה גדולה... שה הצרפיתאצל הא ואז אליהו הולך... הצדיקככה גזר 

וכד הקמח לא כלה וצפחת אז נעשה נס ... יות ויש לה אמונה באליהווה !!שיש לה אמונת צדיקים
ה "צדיק גוזר והקב... איך לא... ואליהו הנביא מחיה אותו... ואז הבן שלה מת... השמן לא חסרה

ואז הגיע זמנו ... כ מגיע קול המון גשם"וכמובן שאח... ואז אליהו מוריד אש מהשמים ...מקיים
מה יהיה המנהיג של ??? אז מי יהיה במקומו ...נו ...ערה השמיימהשל אליהו הנביא לעלות בס
נכנסים לבית המדרש ומי שהוא הכי גדול בתורה יהיה  ...נו?? כלל ישראל במקום אליהו

אז כמובן  ??? נקודה באלישעההמה ה?? מה יש באלישע!!!! אלישע !!!אבל לא ...המנהיג
 הדגשמה ?? בנביא מה כתובאבל שים לב  ...בפני עצמו וראוי קדושו גדול אדם שהוא היה

אין כאן (!!! זה הנושא שם !!!!על ידי אליהו יצק מיםאשר פה אלישע בן שפט ??? שמוזכר בנביא
בצורה  ויורד לפרטי פרטים של אלישע לאליהו שהנביא מדגיש את כל ההתבטלות וההתקשרותהמקום ביריעה לפרט 

ואליהו מסכים  ...לישע מבקש מאליהו פי שנים מרוחוואז ברגעים האחרונים א )בולטת שזה הנקודה
?? התנאי הזה מה פשר??? אתה מבין את זה !!!!רק אם תראה אותי לוקח מעמך :בתנאי אחד

יזה מצוה מיוחדת שבזכותה הוא או עושה א ...ישע היה מסדר את הספסליםבשלמא אם אל

מצוה מיוחד להיות איפה שמענו שיש איזה ... אותי לוקח מעמךאבל לראות ... זוכה
אליהו מדבר כאן בסוגיית  ?אלא מאי ?ע זה שייך"לאיזה חלק בשו?? באשכבתיה דרבי

במעמד  ברמה שכזו שתוכל להיות שלך תהיה תקשרותההאם ש: ההתקשרות
??? עכשיו הגיד לך שאני מבין מה אמרתיל... ההסתלקות אז תוכל לזכות בפי שנים

 ...זה התקשרות והתבטלות לצדיק יה שםכל הסוגש :דבר אחד ברור לי!! ממש לא
הרגשתי כאילו הגעתי למעבר לנהר  כל המושגים החדשים האלו כשלמדתי את: בקיצור

ממה שמוכר לי  גמרילגמרי ל יםאחר... ביהדות לגמרי מושגים חדשים לגמרי ...הסמבטיון
ד כה מאוד הזכיר את השפראך של הדוד שע ופתאום זה... ו ...מוכר לימהמדף הספרים ש

 ואני רוצה שתבין .התווכחתי איתו ולא הבנתי מאיפה הוא לוקח את ההמצאות האלו
נו באמת עומדים שהפסוקים האלו זה לא מהמראות שיחזקאל ראה במרכבה שאנח

רים וממלכים שכולנו א מדובר פה בפסוקים בנביא... ייך אלינושזה לא ש מביניםמהצד ו
  ! !היומיום שלנו רים לחיימס מלא חפניים מהם ללמוד את זה ולשאוב

שאלישע מה  מובא שםלתאר לך את כל המופתים ש פ אין מקום ביריעה להמשיך"עכ
 שנחשבת אחד מהנשים הצדקניות שהצדקות שלה מתבטאת בזה השונמית ואת... עשה

וגחזי שלא האמין למשענת ... ונעמן שהאמין לצדיק והתרפא... שירתה את הנביאהיא ש
ומופתים של  צדיקיםכל הדרך זה אמונת  כל השפראך שם לאורך: צורובקי... הצדיק ולקה

  ... עד כדי תחיית המתים הצדיקוישועה שמגיעה על ידי  צדיקיםופידיון ל ...צדיקים
 ---  

מתחיל ונגמר בהתקשרות  הבנת שהכל ???סיימת נביא מלכים ???עד כאן טוב 
ר שמואל גם יש אריכות בספ... לך לספר שמואל... עכשיו תדפדף אחורה ??לצדיקים

ון תחפש שם את הסגנ . ודוד המלךשמואל הנביא ושאול  התקופה של מאוד גדולה סביב
!! לא מיניה ולא מקצתיה!!! ום דברש... והתקשרות לצדיקים תחפש שם מופתים... הזה

 המהלך... בספר שמואל אם תעיין.. אדרבה ואדרבה !!!!לגישה הזו אין זכר!!!! ככלוםכ
... ך יקרבוך ומעשיך ירחקוךמעשי !!!!הכל מתחיל במעשים שלך !!!אוד ברורמאוד מ שם
הכל מתחיל ונגמר במעשים ... אין ישועות... אין מופתים... תיוואין התקשרו... צדיקים אין

יכול : אגב(... אף אחד לא מגיע לשמואל הנביא ויוצא משם עם ישועות !!!של עם ישראל
והיו מגיעים אליו והוא היה רואה איפה ..." הרואה"ס שמואל היה נקרא "סו... ומסתמא שכן... להיות שכן

אין כמה פרקים בספר שמואל !!!! זה לא הנושא! אבל זה לא מוזכר.. האתונות וגם מסתמא איפה גלעד שליט

כל הנושא הוא שדוד ' כשדוד המלך מוזכר בנביא במשיח ה ...)שכתוב שם מופתים של שמואל
וברגע שדוד עושה את הטעות הכי קטנה עם הארון !!! עמו' ן העושה צדקה ומשפט ולכ
לא רואים פה את הגישה שיש איזה נביא או צדיק שהעבודת ... הוא מיד נענש בפרץ עוזא

רוצה שאני אתאר לך איך ... אדרבה... אין את השפראך הזה... שלנו זה להתבטל אליו' ה
  ??נראה שיעור כללי של דוד המלך

מיד מפיבושת מתקיף אותו בצרור של שאלות ואחיתופל מהצד ... פהדוד רק פותח את ה
וכל זה חוץ מכלאב שפתאום ... עמו והלכה כמותו בכל מקום' לא משנה שבסוף ה(... השני מפריך אותו

יכולים ... הכל פתוח ...)עזוב את זה... מופיע ומשיב מלחמה שערה ומכלים פני מפיבושת בהלכה
 ...זה דין של אמונת צדיקים בדוד שמה שהוא אומר צריך לקבלאין אי... להתווכח עם דוד

ודוד מעדן את עצמו כתולעת ולא רואה ... כולם יכולים להתווכח והכל לגיטימי.. אדרבה
?? אתה יודע איך זה היה נראה... לעומת זאת שיעור של אלישע הנביא... בזה שום בעיה

... מה פירוש... לא מעיז להתווכחאף אחד ... אלישע מדבר וכולם מקשיבים בחרדת קודש
אתה מבין את ההבדל בין שתי ... מי שמתווכח זה כמו גחזי שמהרהר אחרי הצדיק

אצל אליהו ואלישע כל מסירת התורה עוברת בדרך של התבטלות  ??? הגישות
... ואילו בתקופות אחרות זה עובר בצורה של תורה היא וללמוד אני צריך... והתקשרות

עליהם זה שמואל כועס ו... שהם רוצים מלך הנביא גם כשעם ישראל מתווכחים עם שמואל :יןאני רוצה שתב(
 אלא ...שאמר לו לטבול בירדן ולא מתווכחים עם הצדיק לא מספיק מאמין לאלישעלא ממקום של נעמן ש

   ..)שהם רוצים מלך בעצם זה ירידה ברוחניותשיש כאן  כ מסביר ומנמק להם באופן תורני"בסה שמואל שם
הוא  מי שחושב שהנושא של התקשרות לצדיק!! מה שברור .לא אלאה אותך: בקיצור

פותח  אבל אם אתה... חשבתי ככה  אני דבר ראשון מבין אותו כי גם אני פעם ...שחור לבן
אתה רואה  ...ראש ויוצא מהמדף הספרים היחיד שאתה מכיר בארון הספרים היהודי

אלא !!! ולא רק שקיים!!! קיים- נושא ש יק זהל התבטלות והתקשרות לצדשהנושא ש
היו תקופות  !!!!!ובמקביל... מקום מאוד נכבד ביהדות -בתקופות מסוימות פ"עכ גם תפס

  ... בכלל עד היום יש כאלו שלא פוגשים את הנושא הזהו
  ??איך יכולה להיות כזו קוטביות? ?מה הפשט בזה: השאלה היא

נימה מסוימת שהכל מתחיל בצדיק ובהתקשרות  איך יכול להיות שבספר מלכים יש לך
אם זו : ושוב... ואילו במקומות אחרים זה לא מוזכר בכלל... והתבטלות ושימוש צדיקים

שאנחנו פוגשים את זה  !!!!דא עקא... החרשתי... הייתה שאלה נקודתית בתוך הנביא
יבלאך לאותו שיכולים להיות שני אנשים שמתפללים באותו שט.. קרוב קרוב בתוך תוכנו

ויש ביניהם ... מול אותו ספר תורה ועם אותם תפילין וכמעט אותו נוסח בתפילה... ע"רבש
והשני מסתכל על זה ... זה כל היום עסוק בהתקשרות לצדיק!!!! תהומות של מושגים

  ????איך זה יכול להיות ...כעסק לא רשום ולא מוכר
 כעת מה שכן.. יכנס לביאור הענייןבשבוע זה לא נספיק לה... עד כאן השאלה.. בבקשה

 כי מסתמא הצלחתי כעת ..כנס לכוננות ספיגהלהיו למחתרת תרדל לא נותר לי אלא
 הכרה מאותו מתנגד שלראשונה שומע שיש אוי לי... לעצבן את שני הצדדים כאחד

מאותו אחד שלראשונה שומע  אוי ליובאותה מידה  ..מושג ששמו התקשרות לצדיקל
יז לחשוב שיש אפשרות לחיות כיהודי בלי להיות מקושר בלב ונפש שמע שיש מישהו

 ...חכה אבל!!!  שני הצדדים גם יחד הולכים להיות מזועזעים מהנכתב כאן    ...לצדיקים
ים הנביא שני תפתח את ...נתתי לך שיעורי בית.. הקיטור כל לפני שאתה מוציא עלי את

לא שזה המקור ( ...כנה משותף ביניהםותנסה למצא מ... ותעיין בשניהם... שהבאתי כאן

כפי (ואם הדברים לא יצאו מהקשרם ... שלא יצא תקלה תחת ידינו' יתן ה .)....אבל היחיד

... 'אנא ה... 'הנושא יפתח ויורחב בשבוע הבא אם ירצה ה ..)שיצאו בנושא של אשכנזים וספרדים
  ...שלא יארע דבר תקלה על ידינו



 ְּדָבִרים ֵאְרעּו ַלֲאבֹוֵתינּו ֲחִמָּׁשה

 ְּבִׁשְבָעה ָעָׂשר ְּבַתּמּוז
 

  
  

 עיה"ק צפת ת"ו מנין חסידי בעלזאשעל ידי  "קדוש היכלך" מופץ על ידי חברת

.ג כבוד בהיכלונהל
להיהתפמעמד את  יםכבדמ

ונמנעים ,וקריאת התורה

שיחת חוליןכל לדבר מ

 ועד סוף. המתחיל 




