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אנו קוראים על השכר הגדול  בתחילת פרשתינו 
בשל  הכהן  אהרון  בן  אלעזר  בן  פנחס  שקיבל 
מסירות נפשו הגדולה. מסירות נפש שנבעה מלב 
הקדושה.  ובתורתו  בבוראו  הדבוק  ואוהב  טהור 
מסירות נפש זה אחד מהדברים המאפיינים את 
עמנו. בכל התקופות מסרו יהודים את נפשם וגופם 
יתברך ותורתו, והראו בכך את סגולתם  למען ה’ 
נגד כל העמים. על המשגיח הגדול הגרא"א דסלר 
פרוץ  לפני  אירופה  את  עזב  שהוא  מסופר  זצ"ל 
אשתו  של  בגורלם  עלה  מה  ידע  ולא  המלחמה 
וילדיו. בתקופת המלחמה, כאשר לא ידע מה עלה 
בגורל משפחתו היקרה, האם יד הנאצים הארורים 
בעבודת  המשגיח  הגאון  המשיך  בהם,  פגעה 
גם  לתפארת.  תורה  מוסדות  ובנה  שלו  הקודש 
תקופה  שעברה  למרות  הקשה,  המלחמה  לאחר 
לגורל  חוט  קצה  לו  היה  לא  עדיין  ארוכה, 
ולומד  יושב  בהיותו  אחד  יום  והנה,  משפחתו. 
לידי המשגיח  ומסר  עם בחור אחד, הגיע הדוור 
ראה  כאשר  פעימה  החסיר  המשגיח,  מכתב. 
ששמות בני משפחתו מופיעים על גב המעטפה. 
המלחמה  פרוץ  מאז  הראשונה  הפעם  זו  היתה 
שיש לו אפשרות לדעת מה עלה בגורל משפחתו 
היקרה. לב מי לא ירעד לפתוח מכתב שכזה? אך 
בכל זאת המשגיח אינו פוסק מלימודו. הוא מניח 
וכל  השולחן.  בצידי  והחשוב  היקר  המכתב  את 
ולמד  זאת למה? כדי לא להראות לבחור שישב 
יותר  ומהנה  בעולם  יותר חשוב  דבר  איתו, שיש 
להחדיר  המשגיח  רצה  זה  דבר  התורה.  מלימוד 
המשגיח  חשש  מסויים  בשלב  בנשמה.  לבחור 
קם  ולכן  הגדול,  בניסיון  לעמוד  יוכל  שלא 
ממקומו והניח את המכתב במקום מרוחק וגבוה 
יותר. בתום הלימודים, פתח המשגיח את המכתב 
היקר. כל אחד מאיתנו מחוייב למסור את נפשו 
עבור התורה והמצוות, כל אחד לפי דרגתו, כוחו 
ובלבד  הממעיט,  ואחד  המרבה  ואחד  ויכולתו. 

שיכוין את ליבו לאבינו שבשמים!

מסירות נפש
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הפטרת השבוע:
"דברי ירמיהו"

ב"ש

רודף שלום!!!
המשנה באבות חוקקת באותיות קידוש לבנה את התנהגותו 

והנהגתו של אהרון הכהן, באומרה לנו זאת הדרך, לכו בה: "הוי 
מתלמידיו של אהרון אוהב שלום ורודף שלום אוהב את הבריות 

ולכאורה  הקדושה  התורה  באה  בפרשתינו  והנה,  לתורה".  ומקרבן 
סותרת את כל ההנהגה הברוכה! פנחס לאחר מעשה הקנאות בהורגו 

את זימרי לכאורה נהג ההיפך הגמור ממורשת אבותיו, ואכן היו השבטים 
מבזים אותו: "הראיתם בן פוטי זה שפיטם אבי אמו עגלים לעבודה זרה 
והרג נשיא מישראל"! אולם תורתינו הקדושה שוללת מכל וכל יחוס זה וכבר 
בפתח הפרשה מכריזה קבל עם ועדה: "פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן וגו’ 
". מעשהו של פנחס התקבל בשמים באהדה ואהבה, ואכן זכה לאות שלום - 
"הנני נותן לו את בריתי שלום!". ובאמת כיצד יובנו הדברים? בילקוט "לקח 
טוב" הביא את דברי הג"ר ראובן כץ זצ"ל בסיפרו "דודאי ראובן", שהציבור 
נחלק בדעתו ביחס למעשהו של פנחס. היו שטענו שלא היתה זו קנאות 
לשם שמים אלא התפרצות של זעם שלא לשם שמים, וכנגדם היו שצידדו 
ומוכרחת המציאות לנוכח חילול ה’  זו היתה מוצדקת  במעשיו, שפעולה 
הגדול. לשיטתם ודעתם, היתה זו קנאה לשם שמים, נקייה מכל רבב של 
לבדו! השוללים שבו וטענו כנגדם שאין זה יאה  נגיעה אישית, בלתי לה’ 
ונאה לנכדו של אהרון שהיה אוהב שלום ורודף שלום לעשות מעשה כזה, 
והגיעו מתוך כך למסקנה שהמניעים לא היו טהורים, אלא באו מכוח היותו 
בן ביתו של פוטי שהיה מפטם עגלים לעבודה זרה. מחלוקת קשה נוצרה, 
ומה באמת ההכרעה? "פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל 
בני ישראל בקנאו את קנאתי". בכך מעידה התורה  שמעשיו של פנחס נבעו 
מלב טהור המיוחס לאהרון הכהן! וגם אהרון הכהן יחד עם גודל אהבתו את 
השלום ידע היטב שיש מיקרים שבהם אין ברירה אלא להתגבר על הרצון 
באנשים הקמים  האצילי לעשיית השלום, וצריך לקום וללחום מלחמת ה’ 
לרמוס בריש גלי את חוקי התורה ומצוותיה. ואכן לאור דברים אלו מה נאה 
פירושו של ה"כתב סופר" זצ"ל המבחין בשתי משמעויות שונות בביטויים 
"אוהב שלום" "ורודף שלום", לדעתו אין הפירוש "רודף שלום" שרדף את 
מתקיים  כאשר  ולנפצו.  לסותרו  השלום  את  רודף  אלא  להשיגו,   השלום 
כינוס לרשעים, רע להם ורע לעולם" - מן הראוי לרדוף את השלום ולהפריד 

ביניהם, לפי שהאחדות במקרה זה מביא לתוצאות הרות אסון! וכך גם 
מתבררת ומתלבנת היטב סיום המשנה: "אוהב את הבריות ומקרבן 
לתורה", כל המטרה הסופית להביא לכבוד ה’, ואם חלילה התוצאה 

הפוכה, אזי נהפוך הוא - נירדוף את השלום! וכאהרון, כן נהג פנחס 
צבאות טהורה, ואכן זכה פנחס והתעטר באות  שקינא קינאת ה’ 

שכרו  יטול  )פנחס(  "הוא  רבה:  במדרש  חז"ל  וכדברי  השלום, 
של מלאך השלום!". אחים יקרים, נדבק בדרך קדושה זאת, 

ונזכה לשלום, טובה וברכה בזה ובבא!



מגדולי  היה  ארבע"  "קרית  הספר  מחבר  זצ"ל,  ארקיש  יצחק  רבי  הגאון 

תלמידי הסבא קדישא רבי שלמה אליעזר אלפנדרי זצ"ל בקושטא. בשעתו 

ביקשו פורצי גדר לפתוח בית ספר חילוני לילדי ישראל, ורבי יצחק יצא 

למאבק נחרץ נגדם, ולא חת מפני עושרם וקירבתם למלכות. הוא עצמו עני 

מרוד היה, וכשהגיעו מים עד נפש, פנה לרבו שימליץ עליו לקבלת משרת 

רבנות באחת הקהילות. אמר לו הסבא קדישא: "אעשה זאת, אך בתנאי 

אחד: שתקבל את המשרה בכל עיר שאמליץ, ולא תסרב". הבין רבי יצחק 

לכוונת רבו: שאם יטיל כובד משקלו שימנוהו בעיר מרוחקת ונידחת, אל 

לו להסב לרבו אי נעימות לסירובו. הסכים לתנאי, באין ברירה. מיד הפעיל 

הסבא קדישא השפעתו, ופרנסי קושטא באו להכתיר את רבי יצחק כרבם! 

הצטער צער רב, שכן לא העלה בדעתו להיות לרב בעיר המלוכה, וליטול 

עטרה בפני רבו ומורו. אך לא היתה לו ברירה, הסבא קדישא הזכירו את 

התנאי. בהכתרתו בקהל עם, השתתף הסבא קדישא עצמו, ולאחר דרשתו 

"יפקוד ה’  ופצח בפסוק מתוך הפרשה:  הנערץ  רבו  עלה  של הרב החדש 

אלוקי הרוחות איש על העדה, אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם, ולא 

סגולותיו  נמנו  אמר,  כאן,   - רועה"  להם  אין  אשר  כצאן  ה’  עדת  תהיה 

של הרב מנהיג העדה: שיהיה מנהיג, ולא מונהג - "איש על העדה" , ולא 

תחתם... שיורה את הדרך, ולא יגרר אחר אורחותם. "אשר יצא לפניהם", 

ולא יזדנב אחריהם... לא זו בלבד, אלא תהא ממשלתו ניכרת, וידעו הכל 

כצאן אשר אין להם רועה",  מי המנהג ומתווה הדרך: "ולא תהיה עדת ה’ 

כלומר שאף על פי שיש להם רועה הרי הם כמי שאין להם, כי אין ידוע 

מי המנהיג: תקיפי הקהל, העשירים והמקורבים למלכות, או הרב דמתא. 

התפלל  כזה  למנהיג  לשמוע.  ולמי  עיניהם  לשאת  לאן  ידעו  כולם  אלא 

משה רבינו, ולמנהיג כזה זכתה קהילת קושטא במיניו של הגאון רבי יצחק 
ארקיש זצ"ל.

בפרשתינו קוראים אנו על קורבן התמיד. בעיקובותיו נכתב מאמר שלם 

שכותרתו: "חשיבות הרציפות". ובעניינה - הנהגתו של הצדיק רבי מסעוד 

אדרעי זצ"ל. בשולי התיתורה הרחבה של כובעו, תפר הצדיק רבי מסעוד 

ושילובם  האדנות  ושם  הוי"ה  שם  כתוב  ועליה  קלף  פיסת  זצ"ל  אדרעי 

יחדיו, כדי שיהיו שמות אלו לנגדו בכל עת, ויקיים בתדירות את הכתוב: 

ניצב  בוראו,  לפני  ואכן, בכל מהותו עמד תמיד  לנגדי תמיד".  "שויתי ה’ 

כעבד נאמן לעבודתו. פעם הצטרפה אליו הרבנית לביקור במערת אליהו, 

ולאחר מכן התכוננו ללון במקום. תפילותיו של הצדיק התארכו, והרבנית 

פרשה לשינה. כעבור שעה ניעורה, והצדיק עומד עדיין בתפילה. שבה לישון 

והתעוררה כעבור שעתיים, ועדיין עומד הוא בתפילתו. כך ניעורה לסירוגין 

עד אור הבוקר, והצדיק קיים בעצמו את המימרה: "ולוואי שיתפלל האדם 

כשהלכו  ישן.  אביהם  את  ראו  לא  שמעולם  בניו  וסיפרו  כולו"!  היום  כל 

ניעורו לשמע נעימת קולו  לישון, עדיין שוקד היה על תלמודו, ועם שחר 

זמן  שקרב  עד  בקשות  ומזמר  תיקונים  עורך  היה,  לומד  בלימודו.  הערב 

מן  ויוצא  בתפילין,  ומתעטר  בטלית  היה  מתעטף  אז  או  ותיקין.  תפילת 

זו, לפנות בוקר, שומם הרחוב. לא  הבית כשהסידור הפתוח בידו. בשעה 

חשש הצדיק ממראות אסורות. אבל חשש שרחוב החולין יחצוץ בין שעות 

הלימוד והבקשות ובין שעת התפילה, וביקש ליצור רצף של קדושה. לפיכך 

לא הסיר עיניו מן הסידור הפתוח כל הדרך, עד לבית הכנסת!

(מעיין השבוע)

“הנני נותן לו את בריתי שלום” 
)כה,יב(

זצ"ל  פרימו  מהר"ש  רבינו  כתב 
בדרשותיו: כידוע, יהוא מלך צדיק היה, 
ולבסוף חטא ובנה במות לבעל. הכיצד? 
אמרו חז"ל, שכאשר ביקש יהוא לטמון 
אמר  ולהרגם  הבעל  לעובדי  מלכודת 
להם: "אחאב עבד את הבעל מעט, יהוא 
יעבדנו הרבה". וברית כרותה לשפתיים 
להרוג  כשביקש  פנחס,  ואף  ונכשל!   -
שיניחוהו  שבטו  לבני  אמר  לזמרי, 
להכנס לקובה כי אף הוא רוצה חלילה 
לשפתיים.  כרותה  ברית  והרי  לחטוא. 
ברוך  הקדוש  להבטחת  הוצרך  כן  על 

הוא כי שלום יהיה לו, ולא יחטא!
(מעיין השבוע)

לאלוקיו”  קינא  אשר  “תחת 
)כה,יג(

כל  של  דרכו  אש":  "חומת  בספר  כתב 
"ההוא  ולומר:  בזולת  להיתלות  חוטא, 
השם  הכריז  לפיכך  כך",  עשה  כן  גם 
יתברך את עשרת הדברות בלשון יחיד, 
ואחד  אחד  כל  על  דומה  שיהא  כדי 

מישראל, כאילו ניתנה התורה לו בלבד 
פנחס  והנה,  באחרים.  להשגיח  לו  ואין 
בודאי עשוי היה להשגיח במשה ואהרון 
ושבעים הזקנים ולומר: אם הם מחשים 
איפוא  לי  למה  אצבע,  נוקפים  ואינם 
ובכל   - מהם?  יותר  שמים  ירא  להיות 
זאת לא התחשב בכך, כי אם עשה את 
השם  לכבוד  לעשות  לנחוץ  מצא  אשר 
קנא  "אשר  נאמר:  לפיכך   - יתברך 
באותה  עליו  היה  דומה   - לאלוקיו" 
שעה כאילו רק אלוקיו שלו הוא וחובה 
מוטלת עליו לקנא לכבודו, אף כי איש 

אינו עושה זאת...
(מעינה של תורה)

“ובני קורח לא מתו” )כו,יא(
אמרו  גבוה":  "משולחן  בספר  כתב 
פירוש,  אבא",  מזכי  "ברא  ז"ל:  חכמינו 
הטובים.  במעשיו  אביו  את  מזכה  הבן 
קורח  בני  הועילו  לא  איפוא  מדוע 
 - אלא  בזכותם?  אביהם  את  להציל 
זצ"ל  לאפיאן  אליהו  רבי  הגאון  אומר 
- כל עיקר כלל זה שאמרו חכמינו ז"ל, 
אינו אלא אם לא נתקלקל האב ביסוד 

לו  מועיל  לא  "כופר"  אבל  האמונה. 
זכויות בנו, כיון שזה מידה כנגד מידה, 
שכשם שהוא התעלם מהיותו בן לאביו 
ייחשב לו בנו להנצל  שבשמים, כך לא 
כפרו  ועדתו  שקורח  וכיון  בזכויותיו. 
בעיקר כמאמר הכתוב: "הנועדים על ה’ 

", לכך לא ניצל קורח בזכות בניו.
(תורת הפרשה)

“ובני קורח לא מתו” )כו,יא( 
תחילה,  בעצה  היו  הם  רש"י:  פירש 
תשובה  הרהרו  המחלוקת  ובשעת 
בליבם. לפיכך נתבצר להם מקום גבוה 
של  זה  לשון  מהו  ישבו.  ושם  בגיהנם, 
"נתבצר להם מקום בגיהנם?" מדוע לא 
רבינו  כתב  אלא,  הגיהנם?  אותן  פלט 
עובדיה מברטנורא זצ"ל, זהו עונשו של 
מידה  המחלוקת  ובעל  ריב  המחרחר 
כנגד מידה. הוא מבקש לסכסך ולריב, 
ומתרחקים  מתבדלים  כולם  ולבסוף 
בדד  יושב  הוא  דבר  של  ובסופו  ממנו, 
"מקום  בבחינת  בבדידותו.  ומתייסר 

נתבצר לו בגיהנם"...
(מעיין השבוע)

מטעמים לשבת

מזקנים אתבונן - סיפורי צדיקים

העלון טעון גניזה נא לשמור על קדושת הגליון

יפה תענית לבטל חלום רע כאש לנעורת )שו"ע סי’ ר"כ סעי’ ב(, ודווקא באותו יום )הרמ"א שם(. 
והתענית מועילה דווקא כשעושה תשובה, כי כשם שקורבן לא מועיל בלי תשובה, כך תענית חלום 

לא מועילה בלי תשובה )משנ"ב ס"ק ו’(.

(ישועה והצלחה)

והייתם לי סגולה



)פתגמים נבחרים(

העלון טעון גניזה

תמתיני ותרויחי!
בשעות  הביתה  בעלה  חוזר  מדוע  הבינה  לא  רחלי 

מאוחרות כל כך בערב ויוצא מן הבית השכם בבוקר. 

היא נועצה באשתו של הרב. "במה אני טועה?" היא 

שאלה, "מדוע בעלי אף פעם לא שוהה בבית?". הרב 

בבית,  נמצא  הוא  שכאשר  גילה,  הבעל  עם  ששוחח 

אשתו נוזפת בו ומנדנדת לו בלי הרף. בכל פעם שהוא 

מדבר בטלפון, היא חייבת לדעת מי זה היה ומה היה 

נושא השיחה. תמיד היא מעירה לו ומותחת ביקורת 

לו  להניח  מסוגלת  היא  אין  ובכלל,  התנהגותו  על 

לנפשו. הבית הוא עבורו מקום שלא נעים לשהות בו, 

לו ככל האפשר.  ולכן הוא משתדל להימצא מחוצה 

כדאי  אנו,  לטובתנו  גם  אלא  הבעל,  לטובת  רק  לא 

שהבית יהא עבורו מקום מקלט ומרגוע. כאשר הבעל 

עם  עליו  להתנפל  שלא  תמיד  נזכור  הביתה,  מגיע 

ממכונת  נשכח  בליבנו.  שיש  והטרוניות  הטענות  כל 

הכביסה שאינה פועלת, ומשקית האשפה שהוא שכח 

להוריד בבוקר. נאפשר לו לנוח ולהירגע דקות מספר, 

נציע לו שתיה, נהנה מעצם נוכחותו, נחייך אליו. חיוך 

חם ומעודד, טוב לבריאות אפילו יותר ממזון בריא. 

מחייכים  אנו  שכאשר  כותב  זצ"ל,  מפראג  המהר"ל 

כוחות  לו  ומעניקים  כבוד  לו  מראים  אנו  אדם,  אל 

מחודשים. הרמח"ל זצ"ל, ב"מסילת ישרים" )פרק ז’( 

אם  הפנימית,  מעוררת  החיצונית  התנועה   ..." כותב: 

בידו  שאינו  מה  גם  יקנה  שבידו,  ממה  ישתמש  אך 

בהמשך, כי תיוולד בו השמחה הפנימית...". אם נתאמץ 

להעלות חיוך על פנינו למרות שאיננו שרויות במצב 

מעט  לנו  שהוקל  לפתע  נגלה  במיוחד,  מרומם  רוח 

משמחות  מחייכות  פנים  השתפר.  שלנו  הרוח  ומצב 

את הלב - לא רק את ליבו של הבעל, אלא גם את 

ליבנו אנו. סביר להניח, שאם נחייך אל הבעל, גם הוא 

ישיב בחיוך, ואז כבר נרגיש טוב בהרבה. שלמה המלך 

עליו השלום אומר )משלי כז,יט(: "כמים הפנים לפנים, 

מפשיסחה  בונים  שמחה  רבי  לאדם".  האדם  לב  כן 

זצ"ל, מסביר את הפסוק כך: "כדי לראות את דמותנו 

משתקפת במים, עלינו להתקרב אל המים ולהתכופף 

לעברם". וזוהי בדיוק הדרך להיכנס אל ליבו של החצי 

השני שלנו. אם תשכיל האישה להמתין ולתת לבעלה 

את הרוגע ואת השלוה, הרי שהריוח יהא כולו שלה, 
ושווה לנסות זאת! בהצלחה!

ה"חזון איש הקדוש" אומר: שבירת המידות היא הריגת החיים השטחיים ומיתה של היצר הממלא את כל הגוף.
הרה"ק רבי ישראל מסלנט אומר: מי שלא עמל על תיקון וברור מידותיו, הרי הוא כסומא שלא ראה אור מימיו.

הרה"ק רבי ישראל מסלנט אומר: קל להיות בקי בש"ס מלתקן מידה מתעקשת הצריכה תיקון.
הרה"ק רבי יהודה אלחריזי אומר: כשם שיתיישרו המידות הרעות בחברת ישרים, כן ישחתו המידות הטובות בחברת האכזרים.

אמרי שפר

כל אחד מיוחד!
כגון  מולדות,  בעיות  עם  העולם  לאויר  שבאו  ילדים  יש 
קומה נמוכה ביותר, מחלות שונות, התנהגות חריגה, כתמי 
לידה על הפנים, ושאר מומים למיניהם. הקדוש ברוך הוא 
מנסה אותם ואת הוריהם בניסיונות קשים, וכמובן שעל 
ההורים לדעת לכלכל את מעשיהם בתבונה. איני מומחה 
לנושא, אבל זאת אומר, אין לטשטש את הבעיה ולהתעלם 
ממנה. הילד סובל בחברה וקשה לו להתמודד מבלי עזרה. 
שהקדוש  הילדים,  אותם  לב  על  לדבר  צריכים  ההורים 
על  אותם  המפצים  נפש  בכוחות  אותם  חנן  הוא  ברוך 
אותם "חסרונות" גופניים, ולהיעזר במומחים כיצד לטפל 
בהצלחה בילדים אלו. אומנם יש בדבר גם סכנה מכיוון 
ניתנת  ההורים  של  הלב  תשומת  שכל  פעמים  כי  אחר, 
רק לאותו ילד חריג, ואזי שאר הילדים נפגעים, ופעמים 
שהם מוזנחים ולא מטופלים, ואם כי שנינו אל תדון את 
חברך עד שתגיע למקומו, אבל הוצרכנו לעורר על הדבר 
לבל נחטא לשאר הילדים. עוד ראוי לנגוע בתופעה מאוד 
יכול לקרות בכל משפחה, אבל אולי היא  מצויה. הדבר 
שכיחה יותר במשפחות מרובות ילדים, והיא תופעת הילד 
ה"אפור". והכוונה לילדים שלכאורה אין להם שום ייחוד. 
הוא לא הגדול ביותר ולא הקטן ביותר, לא בן לאחר כמה 
בנות ולא בת לאחר כמה בנים, לא נולד בלידה קשה ולא 
לא  וגם  עקרות  של  שנים  כמה  אחרי  נולד  לא  פג,  היה 
נולד באמצע המלחמה, לא גאון במיוחד ולא טיפולי. אולי 
בת שנולדה אחרי חמש בנות כשהיא רגילה בתכלית ולא 
מעוררת תשומת לב משום כיוון, כביכול "עוד" בת בבית. 
ילדים אלו יכולים לפעמים לפתח מצבי מצוקה, ולבקש 
ויוצאת דופן כשהם  ידי התנהגות חריגה  תשומת לב על 
ועלינו  קיים!  אני  בי!  תבחינו  קול[:  ]בלי  צועקים  בעצם 
יצטרכו  לא  שבו  למצב  להגיע  החובה  מוטלת  ההורים 
ילדינו.  את  היטב  להכיר  עלינו  הנ"ל.  הזעקה  את  לזעוק 
כל אחד ניכון בתכונות מיוחדות, אין אחד הדומה לשני. 
כל ילד הוא עולם בפני עצמו, ושומה על ההורים להכיר 
בו  ולטעת  ילד  כל  של  המיוחדת  היכולת  את  ולהוקיר 
בחוכמה  שינהגו  הורים  עולמם.  כל  שהוא  ההרגשה  את 
והתשומת  ובתבונה, לתת לכל אחד מהילדים את היחס 
ילדים  לגדל  שיזכו  הרי  התמיכה,  ואת  העידוד  את  לב, 
בריאים בנפשם שיבנו בתים נאמנים ויציבים ולהיפך ח"ו, 
אחריתו מי ישורנו? אומנם צריכים מאמצים, אך העבודה 
ולראות  ילדינו  יעזרנו להיטיב עם  משתלמת בסופה, וה’ 

מהם רוב נחת ושלוה, אכי"ר.
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ועל כן יאמרו המושלים-משל ונמשל

אל תיקרי הליכות אלא הלכות
א מתחילת התפילה עד ברוך שאמר הוא עולם העשיה, ומברוך שאמר עד יוצר אור הוא עולם היצירה, ומיוצר אור עד תפילת שמונה עשרה 
הוא עולם הבריאה, ותפילת שמונה עשרה היא בעולם האצילות, והסימן )מלמעלה ללמטה( הוא אבי"ע, שהוא ראשי תיבות: אצילות, בריאה, 

יצירה, עשיה.
א תפילה היא מהדברים שעומדים ברומו של עולם. ויעשה האדם כפי מה שידו מגעת ולפחות יכוין בפירוש המילים ובפרט בהזכרת השמות, 

ולא יחסר שום תיבה או אות, והשם יתברך היודע נסתרות ובוחן לבבות, יצרף מחשבה למעשה ברחמיו ובחסדיו המרובים.
א לפני שהאדם יסדר תפילתו בבית הכנסת מפרשת העקידה ואילך, צריך לקבל עליו מצות "ואהבת לרעך כמוך", לאהוב כל אחד מבני 

ישראל כנפשו, כי על ידי זה תעלה תפילתו כלולה מכל תפילות ישראל, ותוכל לעלות מעלה ולעשות פרי.
א טוב לומר פרשת העקידה לפני אמירת הקורבנות, כדי לזכור זכות אבות בכל יום, וגם כדי להכניע את יצרו, כמו שמסר יצחק את נפשו. 

ופרשת העקידה היא קרן קיימת לישראל עד סוף כל הדורות, לאכול מפירותיה תמיד בכל יום ויום שאומרים אותה.
א לאחר פרשת העקידה, יש נוהגים לומר פסוק "ושחט אותו על ירך המזבח" וגו’, והוא על פי המדרש )ויקרא רבה ב,י(: אמר הקדוש ברוך 

הוא: מעיד אני עלי שמים וארץ, בין עכו"ם ובין ישראל, בשעה שהם קוראים מקרא זה, אני זוכר עקידת יצחק.
א פרשת הקורבנות לא יאמר אלא ביום. והיינו משהגיע עמוד השחר שהוא שבעים ושתים דקות זמניות לפני הנץ החמה. ופועלים משכימי 

קום וכן מי שזמנו דחוק, יכול לומר סדר הקורבנות כתשעים דקות לפני הנץ החמה.
א אומרים בכל יום פרשת קורבן התמיד. והיא במקום הקרבת קורבן התמיד. שכן קיבלו חכמינו ז"ל, שבזמן שאין בית המקדש קיים ואין 
יכולים להקריב קורבנות, מי שעוסק בהן ובפרשיותיהן, מעלה עליו הכתוב כאילו הקריבום, ולכן אומרים גם כן סדר המערכה מטעם זה 
)דהיינו אביי מסדר סדר מערכה וגו’(. ומי שיודע ספר, מצוה ללמוד בגמרא פירוש המימרא הזו, וכן מה שאנו אומרים בכל יום ענייני עשיית 

הקטורת, כדי שיבין מה שהוא אומר, ובזה תחשב לו האמירה במקום ההקטרה.
א עצום ונורא הוא שבח המגיע למי שמכוין באמירות פיטום הקטורת ובמקום שאומרים פיטום הקטורת בכוונה ורצון הלב, אין המוות 
שולט שם, וינצל מכל נזק ומכל מיני דברים רעים. ולכן בזמנינו שלצערינו הרב יש מחלות קשות, יש ליזהר ביתר שאת לומר את פיטום 

הקטורת.
א כשאומרים "אביי הוה מסדר סדר המערכה", טוב להפסיק מעט בין תיבת "אביי" לתיבת "הוה", כדי שלא יהיה נראה כהוגה את השם 

באותיותיו, ומכל מקום מעיקר הדין מותר לומר בלי הפסק, כיון שאינו מתכוין לומר שם ה’.
א אין קריאת פרק איזהו מקומן וברייתא דרבי ישמעאל עולים ללימוד משנה ותלמוד אלא למי שמבין את תוכן הדברים, אבל מי שאומר 

ואינו מבין, אינו נקרא לימוד, ולכן צריך כל אדם ללמוד ולהבין את הפירוש.
וכל סדר התפילה שתיקנו רבותינו לפני הודו, ובפרט שעל  יום את פרשת העקידה והקורבנות  א הדבר פשוט שצריך האדם לומר בכל 
פי הסוד בונים בכך עולמות, ואם מהפכים את הסדר אזי חלילה ההיפך. וגם תלמידי חכמים אינם פטורים מזה, וכך היה מנהג ישראל 
מימות עולם לומר את כל הסדר שלפני הודו, ללא הבדל בין אשכנזים לספרדים, ולכן יש ליזהר בזה. וכן בבתי התלמוד תורה יש לחנך את 
התלמידים לומר על כל פנים חלק מפרשת הקורבנות. כשמכריז הגבאי את זמן תפילת שחרית )וכן כשכותבים בלוח המודעות(, לא יאמר 
לציבור שבשעה פלונית מתחילים "הודו", אלא יכריז שבשעה פלונית מתחילים את התפילה, דהיינו אלוקינו, ובכך ירגילו את הציבור להתחיל 

מאלוקינו, ומי שיתאחר יבין שטעה ואיחר, ויתקן עצמו מכאן ולהבא.
(התפילה והלכותיה)

"לכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלום" (כה,יב)
במדרש )במדבר רבה פרשה כ"א( מובא שכך אמר הקב"ה: בדין הוא שיטול 
שכרו, "לכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלום"! ויש להבין, הרי משה רבינו 
עמד בפרץ פעמים רבות, וכמו שנאמר )תהלים ק"ו( "לולא משה בחירו עמד 
בפרץ לפניו להשיב חמתו מהשחית", ועם כל זה לא הובטח בברית שלום, ובשל 
מה זכה פנחס לכך? הדבר יבואר על פי משל: אדם אחד היו לו נושים רבים 
שהיה חייב להם ממון רב. בכל פעם כאשר עמדו עליו הנושים לגבות את חובו, 
לדחות את  הנושים  עד שהסכימו  ומענות  בטענות  לזכותו  באים  אוהביו  היו 
פרעון החוב לזמן אחר. פעם אחת באו הנושים ואיש לא עמד בפניהם ותבעו 
את חובם בכל תוקף. עכשיו ומיד! בתוך כך הגיע אחד מאוהביו של בעל החוב 
וינכו חלק  יבואו עימו חשבון  ודיבר על ליבם שאכן ישלם להם עתה, אולם 
מחובותיו. בחלקת לשונו הצליח לשכנעם עד שניאותו לקבל את כספם למחצה, 
לשליש ולרביע... כאשר שילם בעל החוב כמדובר, נטל אוהבו את כל שטרי 
החוב וקרעם לגזרים!... הנה אוהב זה עשה עימו יותר מכל, שכן עד היום כל 
אוהביו דחו את השלום מזמן לזמן, אבל החוב נותר בעינו עומד, ואילו אוהב זה 
גרם לו למחילת רוב החוב ולסילוק השטרות! כן הוא גם הנמשל. במעשה העגל 
באה מידת הדין לפרוע מישראל ובא משה רבינו עליו השלום ודחה את רוע 
הגזירה עד שנאמר: "וינחם ה’ על הרעה אשר דיבר לעשות לעמו". אולם עדיין 
נאמר עליהם: "וביום פוקדי ופקדתי עליהם", והיינו שהחוב עדיין תלוי ועומד... 
לא כן פנחס שבמעשהו זה סילק את החוב לגמרי, לכן בדין שיטול שכרו! "לכן 

אמור הנני נותן לו את בריתי שלום"!

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

במדרש )במדבר רבה פרשה כ"א( מובא שכך אמר הקב"ה: בדין הוא שיטול 
שכרו, לכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלום! משל לנער אחד שהיה משרת 
בביתו של עשיר אחד, ובתמורה לעבודתו היה אוכל על שולחנו של העשיר. 
פעם אחת, בעיצומה של סעודת פורים, כאשר היו מסובים רבים על שולחנו 
של העשיר, הגיע סוחר אחד וביקש לקנות סחורה מחנותו של העשיר. אינני 
יכול - דחה אותו העשיר - כעת זה זמן משתה ושמחה, שוב מחר ואתן לך את 
כל אשר תבקש. אדוני - אמר הנער וקם מעם השולחן - אני ארוץ אל החנות 
ואביא לו את כל אשר ביקש. מדוע לך להפסיק את סעודתך? שאל העשיר. 
ועשה. למחרת  ואשוב. אמר  עין אלך  - כהרף  ומה בכך? השיב הנער המסור 
עבודתך  בעד  לך  מגיע  כמה  לי,  נא  אמור  ושאל:  הנער  אל  העשיר  בא  היום 
אצלי כל השנים? לא מגיע לי דבר - השיב הנער - שהרי סיכמנו שבתמורה 
לעבודתי אוכל על שולחנך. אכן כך סיכמנו בתחילה - אמר העשיר - כי סברתי 
שאכילתך חביבה עליך כל כך שהיא חשובה לך כמשכורת, אולם כעת, כאשר 
ראיתי שאין הארוחה חשובה בעיניך כל כך עד שעזבת הכל ופנית לעזור לי, 
מן הראוי שתקבל משכורת של ממש. כן הוא גם הנמשל. ידוע הדבר, כי אין 
בכוחו של האדם להשיב טובה לקדוש ברוך הוא על כל חסדיו המרובים שגומל 
ושומר מצוותיו, הרי מקבל  עימנו תמיד, ואף אדם המקיים תמיד את דבר ה’ 
את חייו כמתנה שאין גדולה הימנה. אולם פנחס, שסיכן את חייו וחרף נפשו 
למות על קדושת ה’, שהרי לולא הניסים שנעשו עימו היה מאבד את חיותו, 
אם כן גילה דעתו שחייו לא נחשבים בעיניו למאומה, ומשום כך אומר המדרש: 
את  לו  נותן  "הנני  כן  על  אחר!  שכר   - שכרו  שיטול  הוא  בדין  הקב"ה:  אמר 

בריתי שלום"!
 (משלי המגיד מדובנא)


