
"וידבר ה' אל משה לאמר, צרור את המדיינים והכיתם אותם, כי צוררים הם לכם בנכליהם 
אשר ניכלו לכם על דבר פעור, ועל דבר כזבי". "צרור" – הרי זה לשון ציווי: היו להם לצוררים, 
בציווי  צורך  יש  וכי  תמוהים:  והדברים  תתיידדו!  אל  ותנטרו,  תנקמו  ולאויבים!  לשונאים 
מיוחד כדי לשנוא את האנשים שהחטיאו ודירדרו עם שלם, וגרמו למגיפה שהפילה בעם 
עשרים וארבעה אלף איש. ומי יודע כמה היו נופלים לולי קינאתו של פנחס! יתר על כך: 
איש  אלף  עשר  (שנים  מזהיר  בנצחון  זכר  כל  שם  והרגו  במדיין  להלחם  שנצטוו  לאחר  גם 
לנקום  גם  שיש  בשעתם  העלו  לא   – אחד!)  חלל  בהם  שיפול  מבלי  שלמה,  אומה  מנצחים 
באותן נשים שהחטיאו את בני ישראל "למסור מעל ה' על דבר פעור ותהי המגיפה בעדת 
עלינו  זאת,  להבין  כדי  המדיינים?  כלפי  ישראל  בני  של  אדישותם  את  להבין  יש  כיצד  ה'". 
להזכר באופן החטא. היה זה כאשר בני ישראל חנו במדבר. אורחיו של הקדוש ברוך הוא. 
הסתופפו בצל ענני הכבוד, אכלו מן ושליו ושתו מי באר. חיים נינוחים ושלווים. שעת אחר 
הצהריים הגיעה, רוח נעימה נשבה, והם יצאו להתאוורר מעט. יצאו מסוכת ענני הכבוד אל 
הרחבה שמחוץ למחנה, וראו יריד מדייני לממכר כלי חרס. בקתות קטנות ותצוגה של כדים. 
המבחר אינו עשיר, והמחיר יקר. מעקמים את האף. המוכרת מציעה: הכנס פנימה, יש שם 
מבחר גדול יותר. הוא נכנס לאפלולית הביקתה – ושם יושבת מוכרת צעירה, גם הלבוש אינו 
צנוע. היא מחייכת, ומוזגת כוס יין צונן, ישן ומשכר. היין עלה לראש, והוא שכח מהכדים. 
נכשל  לעצמו,  חזר  שהוא  עד  לו.  שישתחווה  וביקשה  קטן,  פיסלון  מחיקה  הוציאה  היא 
בשתיים מן העבירות החמורות ביותר. גם עבודה זרה, וגם גילוי עריות... חרון אף עלה בעם, 
והנגף התחיל - - המגיפה זיעזעה את העם, וניתקה אותו מבנות מדיין. אבל באופן מוזר, לא 
היתה בלבן טינה על המדיינים: "תבינו", אמרו, "זוהי התרבות שלהם. מתירנות. כך הם חיים. 
זה הסיגנון שלהם. נכון שזה רחוק מן המושגים שלנו. נכון שאבותינו לא חינכו אותנו בצורה 
כזו. ונכון שהקדוש ברוך הוא כועס עלינו, לא היינו צריכים להתפתות. אבל הם לא אשמים. 
יש להם כזו תרבות, מערבית"... וכנגד הדעה הזאת, בדיוק כנגד הדברים הללו, בא הכתוב 
זה  שאין  דעו,  לכם"!  הם  צוררים  מדוע? "כי  אותם!"  והכיתם  המדיינים,  את  למחות! "צרור 
רק סיגנון החיים שלהם, מתירנות נבובה ורקובה. דעו שהם רצו להחטיא אתכם, להשחית 
בעיניהם,  לצנינים  הם  היהודי  והטוהר  התום  אתכם!  ולטמא  תומתכם  את  לקלקל  אתכם! 
והם שמו להם למטרה לעקור אותם מן השורש! על כך: "צרור את המדיינים"! וההיסטוריה 
לארץ  האבות,  לארץ  באו  ובאושר.  בצניעות  ובטוהר,  בתום  חיו  אבותינו  עצמה.  על  חוזרת 
הקודש, ופתאום, בבת אחת, נקלעו למערבולת סוחפת. איפה הצניעות והזוך, איפה האור 
החיים  הם  "כאלו  לעצמם:  אומרים  אנשים  אז  המופלאה?  המסורת  נעלמה  לאן  והאושר. 
כאן. זוהי המתירנות, התרבות המערבית, הדור החדש. זה מה שיש"... אבל התורה קובעת: 
"לא! צרור את המדיינים, כי צוררים הם לכם!" מישהו ביקש לנתק מן המסורת, היתה כאן 
יד מכוונת יד זדונית! אסור להשלים עם התופעה, יש להלחם בה – ולהחזיר עטרה ליושנה! 
והמסקנה: האלשיך הקדוש זצ"ל כתב, שכשם הצדיקים הם "מרכבה לשכינה", נציגי הבורא 
שם  יש  נציגים,  אחרא  לסיטרא  גם  יש  זה",  לעומת  ב"זה  כך  רצונו,  ועושי  שלוחיו  בעולמו, 
מרכבה לטומאה, שגרירי ההשחתה. ולא קשה לאתרם. מרן ה"קהילות יעקב" זצ"ל הגדיר 
את התקשרות, הכתובה והמשודרת, כמחטיאה בשלוש העבירות החמורות: דעות פסולות, 
שחיתות  לכל  והטפה  מקביסה,  ופריצות  מתירנות  זרה),  (עבודה  קודש  לכל  ולעג  כפירה 
זילות  להשרשת  עד  פשע  דבר  כל  על  מתמיד  ודיווח  עריות),  רסן (גילוי  ומשולחת  מנוונת 
חיי אדם (שפיכות דמים). מה דוחף מערכת שלמה ועיתונאים כה רבים להיות לשופר ההרס 
הרוחני של רבבות אנשים? רתומים הם למרכבת השטן, ודוהרים בשמחה במדרון התלול! 
והשאלה: האם אנו צוררים אותם כפי שהם צוררים אותנו? האם אנו מתעבים וסולדים, או 
מתייחסים באדישות? אם העיתון היה "נקי" יותר, מהוגן יותר, ונגוע בפרט אחד זעיר, זניח: 
טור בודד היה מוקדש, כדי לנאץ ולקלל את הורי. האם הייתי מסוגל לגעת בו? לראות אותו? 
שבשמים,  באבינו  מתלוצץ  וכשהוא  בנוכחותי!  שמו  את  להזכיר  מתלוצץ  היה  אסור  הרי 
וכשהוא רומס כל קודש, וכשהוא ביב שופכין?! מהיכן הסלחנות?! ונקודה נוספת, חשובה 
לא פחות. האדם הוא עולם קטן. גם בו שוכן בלעם זעיר, ומקננים כוחות מדיין. היצר הרע 
של  כדרכו  ומתנתק,  מתגבר  מתייסר,  חוטא,  שהאדם  ופעמים  ומפתה.  יועץ  ומדיח,  מסית 
עולם. ומשמיענו הכתוב שבכך אין די: "צרור את המדיינים, והכיתם אותם"! "אוהבי ה', שינאו 
רע!" הגמרא מספרת על נער רועים, "יפה עיניים וטוב רואי וקצוותיו סדורות לו תלתלים". 
פעם הלך למלאות מים מן המעיין, וראה את בבואתו, ופחז עליו יצרו. ואמר לו: "רשע, למה 
אתה מתגאה בעולם שאינו שלך. ואתה עתיד להיות רימה ותולעה!" – על מי צעק, במי גער, 

ביצר הרע! לא התייחס אליו בסלחנות, אלא ידע שהוא "השונא הגדול שיש לו בעולם!"

(מעיין השבוע)

טרמפ,  שעצר  בחור  על  בהלצה  מספרים 
(ובמאמר מוסגר אך נציין ונעורר שגדולי ישראל 
נראה  הנהג  הזה),  הרע  המעשה  נגד  חוצץ  יצאו 
הוסיפה  אף  הגבוהה  המוסיקה  משולהב,  כולו 
על,  אל  לה  נסקה  הנסיעה  מהירות  "לאוירה", 
מהרה  החל  המהירות,  במד  שהביט  והנוסע 
מבעד  שהבחין  הנהג  לומר!  ווידוי  ק"ש,  קורא 
היקר,  לנוסע  שאל  הנורא,  בפחדו  למראה 
הצביע  רועדות  בידיים  הלה  התעלומה,  לפשר 
לעבר המחוג שחצה זה מכבר את קו המאתים! 
ותרגע".  כמוני  "עשה  הנהג,  אמר  תדאג",  "אל 
לנוכח שאלת הנוסע מה לעשות? ענהו במהרה, 
פחד  היקר  והנוסע  העיניים!",  את  "תעצום 
זאת,  מהלצה  גם  אולם  צוחקים,  אנו  כפליים... 
זצ"ל,  הקדוש  הבעש"ט  רבינו  בנו  השריש  כך 
הדברים  במה  ובכן  לחיים,  מוסר  לקחת  עלינו 
על  אנו  קוראים  הפרשה  בתחילת  אמורים?! 
עצר  הקנאה  שבמעשה  פנחס  של  מעשהו 
המגפה, והשיב את החמה, שעל עם קודש היתה 
שרויה, בעקבות מעשהו של נשיא שבט שמעון 
זמרי בן סלוא שחטא עם כזבי בת צור. ואף על 
אותו  של  בגדלותו  השגה  של  קצה  לנו  שאין  פי 
נשיא שבט שמעון, שהרי לא לחינם בתפקיד זה 
זכה לכהן. אולם כבר לימדונו חז"ל שאת הלקח 
בכדי  להסיק,  עלינו  והשגתינו  הבנתינו  פי  על 
ללכת בנתיב מישרים. וצריך להבין הכיצד באמת 
קרה לו מכשול גדול כזה?! אין ספק שאכן ידע 
העין  אולם  בתכלית,  אסור  זה  שמעשה  ידע  גם 
אם  גומרים!  המעשה  וכלי  חומד  והלב  רואה 
נוטים אנו אחר נטיית הלב וממילא "הנהג" עוצם 
את העיניים מראות בטוב - התורה הקדושה, אין 
גומרים!  המעשה  שכלי  שהתוצאה  אפוא  פלא 
בגלל  וחובות  להלואות  נכנסו  פעמים  כמה 
"הדשא הירוק" של השכן, אם זה מרפסת שמש, 
אין  האם  משודרג?!  מטבח  או  חדשה,  מכונית 
ראית העין בנו שלטה ושיפוטינו נעשה משוחד 
אצל צר הצורר היצר הרע שכל עת לנו אורב?! 
נשקיע  העולם,  בתאוות  העין  בראית  נמעט 
הקדושה  התורה  בלימוד  והוננו  אוננו  עמלנו, 

ונזכה לגאולה השלמה במהרה!

מי הנהג?

דברי ירמיהו
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"הנני נותן לו את בריתי שלום" (כה,יב)
פירש גאון עוזנו מרן החיד"א זצ"ל, שהיו השבטים מבזים את פנחס על 

שנטל לעצמו עטרה לקנא קנאת ה' בפני גדולים וטובים ממנו, אביו 
וסבו ומשה רבינו עליו השלום, ובגמרא אמרו שהנוטל עטרה לעצמו 
בפני גדולים חייב נידוי. והסתפקו בגמרא האם מנודה מותר בשאלת 
שלום, ויש פוסקים לחומרא, לפיכך בא הכתוב לומר שכהוגן עשה, 

ואינו נוזף חלילה, ושיגרו לו שלמא מן שמיא.

(מעיין השבוע)

"לכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלום" (כה,יב)
מדוע זכה פנחס דוקא לשלום, אומר בעל "כתב סופר": הקנאות היא 
מידה קיצונית והרת סכנות, ואין להשתמש בה אלא במקרים יוצאים 
מן הכלל. סגולתם של גדולי ישראל היא, שיודעים מתי וכיצד עליהם 
לאחוז במדה זו, ופנחס בן אלעזר היה הראשון שנקט בה, כשהשעה 

היתה צריכה לכך. וכיון שפנחס נאלץ לנקוט המידה קיצונית זו להצלת 
בני עמו - ניתנה לו מידת השלום כמשקל נגד למעשה הקנאות שלו, 
והיה בכך משום הנחייה לעתיד לבוא,שבחיי הכלל והפרט עדיפים 

דרכי שלום של מבצעי קנאות למיניהם...

(תורת הפרשה)

"והיתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם" (כה,יג)
באחת העיירות בגאלציה המזרחית פרצה פעם מחלוקת עזה בקרב 

ראשי הקהילה - עם פטירת המרא דאתרא - מי שראוי לישב על 
כסא הרבנות שנתפנה. והגיעו הדברים לידי כך, שגם בשעת ההלויה 

של הרב שנפטר ותוך כדי השמעת ההספדים, ניטש ריב קולני 
בקהל בשאלת ממלא מקומו של רבם. הגיב על כך הצדיק רבי מאיר 
מפרימישלן ואמר: עתה נתחוור לי פשר הברכה הבאה, שהעניק ה' 
לפנחס: "הנני נותן לו את בריתי שלום, והיתה לו ולזרעו אחריו". 

לכאורה תמוה הדבר: מהי השייכות בין שני חלקי הבטחה זו, שמבטיח 
הקדוש ברוך הוא לפנחס? אלא בידוע שהשטן המקטרג מרקד במיוחד 

כשמגיעים למצב של "ולזרעו אחריו", ואש המחלוקת מתפשטת אז 
כלהבה גדולה הפורצת לכל עבר. משום כך באה הברכה לפנחס בן 
אלעזר "שברית השלום" המוענקת לו בחסדי השם יתברך תהיה "לו 
ולזרעו אחריו", ולא תפרוץ כל מחלוקת בשאלת ממלא מקומו לאחר 

שנות חייו בעולם הזה...

(תורת הפרשה)

"לאלה תחלק הארץ... לרב תרבה נחלתו" (כו,נג-נד)
ציווי זה נאמר למשה, ומשה רבינו עליו השלום לא היה נוכח בחלוקת 
הארץ. ואיך נאמר לו ציווי זה, בלשון נוכח: "לרב תרבה נחלתו"? ועוד, 
הלא הארץ חולקה על פי גורל, וכיצד ניתן היה להשגיח שלרב - תרבה 

נחלתו, והמעט - תמעיט נחלתו?, ופירש הרמ"ע מפאנו זצ"ל, שאין 
זה ציווי שנאמר למשה רבינו עליו השלום, אלא הודעה וגילוי: שלרב 

"לאלה תחלק הארץ", בגורל. והיא תדע מעצמה, בהכוונה ממרום, כיצד 
לחלק את הנחלות, "לרב - הארץ תרבה את נחלתו, ולמעט היא תמעיט 

נחלתו!".

(מעיין השבוע)

בפרשתינו קוראים אנו על קורבן התמיד. ובעניינה 
זצ"ל.  אדרעי  מסעוד  רבי  הצדיק  של  הנהגתו   -
הצדיק  תפר  כובעו,  של  הרחבה  התיתורה  בשולי 
כתוב  ועליה  קלף  פיסת  זצ"ל  אדרעי  מסעוד  רבי 
שיהיו  כדי  יחד,  ושילובם  האדנות  ושם  הוי"ה  שם 
את  בתדירות  ויקיים  עת,  בכל  לנגדו  אלו  שמות 
מהותו  בכל  ואכן,  תמיד".  לנגדי  ה'  "שיויתי  הכתוב: 
עמד תמיד לפני בוראו, ניצב כעבד נאמן לעבודתו. 
פעם הצטרפה אליו הרבנית לביקור במערת אליהו, 
של  תפילתו  במקום.  ללון  התכוננו  מכן  ולאחר 
כעבור  לשינה.  פרשה  והרבנית  התארכה,  הצדיק 
שבה  בתפילה.  עדין  עומד  והצדיק  ניעורה,  שעה 
הוא  עומד  ועדין  שעתיים,  כעבור  והתעוררה  לישון 
הבוקר,  אור  עד  לסירוגין  ניעורה  כך  בתפילתו. 
והצדיק קיים בעצמו את המימרה: "ולוואי שיתפלל 
האדם כל היום כולו"! וסיפרו בניו שמעולם לא ראו 
את אביהם ישן. כשהלכו לישון עדין שוקד היה על 
תלמודו, ועם שחר ניעורו לשמע נעימת קולו הערב 
בקשות  ומזמר  תיקונים  עורך  היה,  לומד  בלימודו. 
היה  מתעטף  אז  או  ותיקין.  תפילת  זמן  שקרב  עד 
בטלית ומעוטר בתפילין, ויוצא מן הבית כשהסידור 
הפתוח בידו. בשעה זו, לפנות בוקר, שומם הרחוב. 
חשש  אבל  אסורות.  ממראות  הצדיק  חשש  לא 
והבקשות  הלימוד  שעות  בין  יחצוץ  החולין  שרחוב 
ובין שעת התפילה, וביקש ליצור רצף של קדושה. 
לפיכך לא הסיר עיניו מן הסידור הפתוח כל הדרך, 

עד לבית הכנסת!. 

EEE

הנביא  אליהו  כיצד  מסופר,  פרשתינו  בהפטרת 
את  עזב  והנה   - הנביא  אלישע  על  אדרתו  השליך 
שהרגיש  זצ"ל,  המלבי"ם  ופירש  אחריו.  ורץ  הבקר 
היותו  מעת  עליו  שקרנה  הרוחניות  את  באדרת 
בזה  כיוצא  ה'.  כבוד  בהתגלות  סיני,  בהר  במערה, 
סח זיע"א, שפעם בא הצדיק רבי מסעוד אבוחצירא 
זיע"א לפני אביו, רבינו ה"אביר יעקב" זיע"א, וביקש 
לו.  ונתן  שלו  ישן  חלוק  לקח  ומזכרת.  ברכה  ממנו 
ישן.  חלוק  ממנו  שקיבל  על  מצטער  שבנו  הבחין, 
אך  ברכה,  של  חפץ  לך  נתתי  יקירי,  "בני  לו:  אמר 
לתיתו  מוכן  הריני   - חדש  חלוק  לקבל  ברצונך  אם 
החלוק  את  וקיבל  התרצה  ומיד  כך,  שמע  לך!", 
הישן בשמחה. יום אחד בא לפני הצדיק רבי מסעוד 
מסעוד,  רבי  נזכר  ברכתו.  את  וביקש  חולה,  אדם 
את  לו  נתן  הקדוש.  מאביו  ברכה  חפץ  ברשותו  כי 
בבוקר,  שנתו.  בעת  בו  להתעטף  והורהו  החלוק, 
כנפיים,  השמועה  לה  עשתה  מיד  בריא!  האיש  קם 
והחולים החלו נוהרים לבית רבי מסעוד, מתעטפים 
בחלוק - ונרפאים! לא הבאנו את הסיפור, אלא כדי 
להתבונן בו: אם מי שלובש חלוק שהצדיק עטף בו 
וקדושתו  באורו  מה  בבחינת  דבק  הקדוש,  גופו  את 
לדבוק  שיוכל  מי  וכמה  כמה  אחת  על  הצדיק,  של 
בצדיק עצמו - כמה אורה ורפואה יוכל לשאוב! ומה 
כמה  אחת  על  בבוראו.  דבוק  שהוא   - הצדיק  סוד 
וכמה מי שיוכל לדבוק בבוראו - כמה ברכה ימשיך 
היא,  בריך  "קודשא  לפנינו:  הדרך  והרי  עצמו!  על 
אורייתא וישראל, חד!". הלומד תורה - דבק בקדוש 

ברוך הוא, דבק במקור הברכה והרפואה!!!

(מעיין השבוע)
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אישה המעודדת לצדקה
ברכה בבית

מסופר בתלמוד ירושלמי הוריות (פרק ג' הלכה ד'): מעשה 
לחולת  שהלכו  עקיבא,  ורבי  יהושע  ורבי  אליעזר  ברבי 
אנטוכיא לגבות צדקה לחכמים. היה שם אחד ששמו אבא 
כיון  מנכסיו.  ירד  עכשיו  אך  יפה,  בעין  תורם  שהיה  יהודה 
שראה את החכמים – נתכרכמו פניו והלך לביתו. אמרה לו 
אשתו: מפני מה פניך חולניות? אמר לה: רבותינו כאן ואינני 
אחד,  שדה  לנו  נשאר  אשתו:  לו  אמרה  לעשות.  מה  יודע 
מכור חציו ותן להם. הלך ועשה כעצת אשתו. ידעו החכמים 
ימים  לאחר  חסרונך.  ימלא  המקום  לו:  ואמרו  מצבו,  את 
נבקעה  החרישה  בשעת  לו.  שנשאר  השדה  חצי  את  חרש 
הארץ ושקעה פרתו ונשברה רגלה, ירד להעלות את הפרה, 
האיר הקדוש ברוך הוא את עיניו ומצא תחתיה מטמון, ואז 
לאחר  רבותינו  כשחזרו  פרתי.  רגל  נשברה  לטובתי  אמר: 
זמן, שאלו עליו את אנשי המקום: מה אבא יהודה עושה? 
גדול,  עושר  נתעשר  יהודה  אבא  המקום:  אנשי  לו  אמרו 
עושרו.  כבוד  מחמת  פניו  את  להקביל  שיכול  זה  הוא  ומי 
ואמר  לקראתם  יצא   – חכמים  שבאו  יהודה  אבא  כששמע 
להם: עשתה תפילתכם פירות ופירי פירות... אמרו לו: אף 
רשמנו   – ממך  יותר  האחרונה  בפעם  אחרים  שנתנו  פי  על 
אותך בראש רשימת המתנדבים. נטלוהו והושיבוהו אצלם, 
ירחיב  אדם  "מתן  יח,טז):  (משלי  הפסוק  את  עליו  וקראו 
לו, ולפני גדולים ינחנו". אשרי אדם שעומדת לימינו אישה 
ומתן  מוהר  ולהרבות  לתת  אותו  ומעודדת  בידו  המסייעת 
לצדקה שחייו בכפליים והברכה מצויה בביתו, כפה פרשה 

וכו',  תירא  לא   – לאביון  שילחה  וידיה  לעני 
ויזכו לעושר ואושר והצלחה.

להבעיר את המפוח
למקום  אדם  שבין  מעשיות,  מצוות  לקיום  בחינוך  גדול  עיקר 
ובין אדם לחבירו, הוא – שמחת המצוה. אמרו חכמינו בתלמוד: 
"ושבחתי אני את השמחה" – זו שמחה של מצוה (שבת ל:). והרי 
זה בא ללמדנו כי עיקר הדבר הוא, שאין ראוי לו לאדם לעשות 
בעשייתן,  ואנוס  מוכרח  והוא  עליו  חובה  שהן  מצד  המצוות 
שהוא  מצד  הטוב  ויעשה  בעשייתן.  שמח  והוא  לעשותן  אלא 
טוב, ויבחר באמת מצד שהוא אמת, ויקל בעיניו טורחן, ויבין כי 
לכך נוצר לשמש את קונו. וכשהוא עושה מה שנברא בשבילו, 
ישמח ויגיל, לפי ששמחת שאר הדברים תלויה בדברים בטלים 
שאינם קיימים, אבל השמחה בעשיית המצוות ובלימוד התורה 
מוסרו  בדרכי  ששלמה  וזהו  האמיתית,  השמחה  היא  והחוכמה 
שיבח שמחת החוכמה ואמר: "בני, אם חכם לבך, ישמח לבי גם 
אני". ודאי שצריך האדם לדעת ולזכור תמיד כי הוא חייב לקיים 
את המצוות מפני שהוא מצווה עליהן בתורה מפי הגבורה. אך 
בשעת עשייתן של המצוות, על האדם להיות מלא שמחה מתוך 
חופש פנימי וחדוות יצירה. מצווה ולא מוכרח, מחוייב ולא אנוס. 
השמחה היא חלק חשוב ממעשה המצוה. השמחה מביאה את 
נפש העושה בתוך מעשה המצוה. בלעדיה תהיה המצוה נעשית 
האדם  ידי  על  לא  אך  ובשרו,  עצמו  האדם  איברי  ידי  על  רק 
עצמו זו נפשו פנימה. השמחה מביאה את מעשה המצוה בתוך 
העשייה  מעולם  ונטולה  בודדה  הנפש  תהא  לבל  האדם,  נפש 
לאחדים.  המצוות  ומעשי  הנפש  יהיו  אלא  התורה,  מצוות  של 
זאת  להעביר  חובתו  זאת  שראה  (ומי  ללמוד  ניתן  מוסר  כמה 
נפשם  אשר  האמיתיים  ישראל  מגדולי  להראותם)  ואף  לבניו 
מקיימים  חביבות  באיזו  שליט"א  עדנה  חיים  ואשר  זיע"א  עדן 
הם את המצוות כסוכה, מים שלנו, אפיית מצות. לימוד התורה 
הקדושה, תפילה וכו'. אשרי עין ראתה את חדוות המצוות אצל 
ראש הישיבה מרן הגר"י צדקה זצ"ל ועמיתו הגרב"צ אבא שאול 
זצ"ל, את חדוות הלימוד אצל מרן הגרא"מ ש"ך זצ"ל ומאידך את 
האש היוקדת והבוערת אצל גדולי ישראל בדברים של קדושה. 
את זה צריך להבעיר בליבות ילדינו למען יעמוד לדורות 

ולמען לא ימושו מפי זרעינו וזרע זרעינו עד עולם.

E  באגם לשוט  חול  ביום  מותר  האם 
בתשלום כשבעליו מחללים שבת?

ובב“י  (יד:)  בחולין  הראשונים  דברי  לפי 
אין  ב‘)  סע‘  שיח‘  (סי‘  ואחרונים  ושו“ע 
בזה  להחמיר  יש  אך  מדינא  זאת  לאסור 

שלא לחזק ידיהם של מחללי שבת בהוראת 
ובדורינו  האחרון  בדור  ישראל  גדולי  כל 
והארכתי בזה בס“ד בספרי באר השבת (חלק 

המאמרים) קחנו משם.

E  ,אברך שיש לו קרוב משפחה מחלל שבת
יש  האם  כלכלית,  בו  לתמוך  מעוניין  והוא 

בעיה להנות מכספו?

בזה  להקל  לי  הורה  זצ“ל  יוסף  הגר“ע  מרן 
אותו  לזכות  שמצוה  עימו  וטעמו  ונימוקו 
לי  אמר  וכן  מצוה.  תגרור  מצוה  ואולי 
אף  שעל  זצ“ל  מזוטשקא  הזקן  האדמו“ר 
שאולי  חשב  לבסוף  בזה  החמיר  ששנים 
מרן  וכדברי  לזכותו  כדי  ממנו  לקחת  כדאי 
אך מרנן הגרי“ש אלישיב זצ“ל  הגר“ע הנ“ל, 
והגר“ש ואזנר זצ“ל אמרו לי שאם יש חשש 

של חילול ה‘ כדאי להמנע מלקבל והכל לפי 
הענין המקום והזמן.

E  זקוק והיה  היות  צדקה  שקיבל  אדם 
ועדין  גדולה,  ירושה  לו  נפלה  ועתה  מאוד, 
לא השתמש בכסף הצדקה, האם הוא מחוייב 

להחזיר את הכסף?

נאסף  עבורה  זהה  למטרה  הכסף  יעביר 
הכסף.

E  אדם שיש לו בת בסמינר חרדי, האם יכול
לשלם את שכר לימודה ממעשר כספים?

מותר. אך יותר נכון שיהא רק מחלק מכספי 
המעשר ולא מכל כספי המעשר.

E  דר“ת תפילין  לעצמו  לקנות  מותר  האם 
מכספי מעשר?

שחייב  דבר  כל  הכלל:  שזה  ודע  כדאי  לא 
מעשר  מכספי  בו  להשתמש  אין  לעשותו 
למי  לכתחילה  חיוב  בגדר  הם  ר“ת  (ותפילין 
שראוי) אך דבר של רשות או חומרא וכיו“ב 
שמחמירים  ויש   מעשר  מכספי  לתת  מותר 

גם בזה.

E  ילד חסר בית שהתארח אצל אחרים ושבר
המחיר  את  להוריד  מותר  האם  יקר,  כיסא 

מכספי מעשר?

מותר.

E  בבית מילה,  ברית  לעשות  עדיף  היכן 
הכנסת או באולם שמחות?

מפני  המובחר  מן  למצוה  הוא  הכנסת  בבית 
קדושת המקום. והמנהג אצל קהילות רבות 
בבית  הברית  את  לעשות  היא  מהספרדים 
מאשר  עדיף  הדבר  הדעות  שלכל  ובודאי 

באולם.
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E  העליות את  למכור  נהגו  קדושים  ישראל 
בשבתות  גם  המצוות  שאר  את  וכן  תורה.  לספר 
מקח  של  חשש  בזה  ואין  טובים  בימים  וגם 
לחיזוק  הולכות  המעות  כאשר  ובפרט  וממכר 
אחד  כל  וצריך  והחסד.  התורה  מוסדות  וביצור 
ח"ו  לכעס  להגיע  או  להתקוטט  שלא  להיזהר 
הכל  מן  יותר  השלום  שגדול  מצוה  שום  בעבור 
או  ראויים  אינם  שהקונים  חשש  שיש  ובמקום 
שאלת  יעשו  וכיו"ב  רח"ל  בעברות  מפורסמים 

חכם כדת מה לעשות.

E  ראוי ונכון שלארון הקודש יהיו שתי דלתות
וכשפותח את ההיכל יפתח את שתיהן.

E  טוב הדבר שאת ההיכל יפתח הגדול בחוכמה
או בשנים הנמצא בבית הכנסת, משום שבשעת 
העליונים  השערים  נפתחים  ההיכל  פתיחת 
שפותח  וככל  מאוד  גדולים  אורות  ומתגלים 
והשפע  המתגלה  האור  כך  יותר,  גדול  ההיכל 
היורד גדול יותר. ולכן טוב לכבד בפתיחת ההיכל 
הזוכים  ואשרי  הכנסת  בבית  הנמצא  החכם  את 

לכך.

E  מי שאשתו מעוברת ונכנסה לחודש התשיעי
את  ויפתח  יקנה  שהבעל  היא  טובה  סגולה 

ההיכל.

E  ולהסיט ההיכל  את  לפתוח  נוהגים  יש 
יותר  הנכונה  הדרך  אך  לשמאל,  מימין  הפרוכת 
לפתוח משמאל לימין וכדרך אומרים: כל פניות 

שאתה פונה יהיו לימין.

E  פסוקים שמונה  ההיכל  בפתיחת  אומרים 
אותם  וכו'  לדעת"  הראית  מ"אתה  המתחילים 
אמר שלמה המלך ע"ה כשדבקו דלתות ההיכל זו 
והמפטיר,  העולים  שבעת  כנגד  מכונים  והם  בזו 
ולכן אין להוסיף על פסוקים אלו וגם אין לגרוע 

מהם.

E  את לפתוח  נוהגים  ההיכל  פתיחת  לאחר 
שמיה  "בריך  תפילת  ואומרים  התורה  ספר 
דמאריה עלמא" וכו' ומוסיפים לברך את החולים 
משום  תבוא,  שלא  צרה  כל  על  או  והמעוברות 
תפילות.  לקיבול  גדול  רצון  עת  היא  זו  ששעה 
ויש נוהגים לומר נוסח "בריך שמיה" דוקא לפני 

הוצאת ספר התורה.

E  דיקר מקמיה  קמיה  "דסגידנא  באמירת 
בהשתחויה  מעט  לכרוע  נוהגים  יש  אוריתא" 
ויש שנמנעו מכך, וכל אחד יעשה כמנהג אבותיו 

ורבותיו.

E  שיחה שום  ישיח  שלא  מאוד  מאוד  יזהר 
בטלה בזמן שההיכל וספר התורה פתוחים.

E  התורה ספר  הולכת  במצות  הזוכה  אשרי 
אם  גדולים  ותיקונים  נפלאות  סגולות  בזה  שיש 
אפשרות  שאין  ובמקום  הקדושה.  בענייני  חטא 
לזכות לזה ישתדל לחבק את ספר התורה בשני 

ידיו (זרועותיו) ולנשקו.

E  מעטרים את ספר התורה בכתרים ועיטורים
ומניחים עליו ב' רימוני כסף או זהב או שאר מיני 
מתכות, כדי שישמעו העם ויקומו לכבוד התורה. 
ידי  על  וזוכים  ונוראים  נפלאים  סודות  בזה  ויש 
והוא  רע  דבר  מכל  ולשמירה  ימים  לאריכות  זה 
להניחם  ויקפידו  בתורה.  להחכים  מסוגל  גם 
גדולים  והיו  מההיכל.  התורה  ספר  כשיוצא  רק 
לתת  או  לעצמם  בזה  לזכות  מקפידים  וצדיקים 

זאת לקטנים שאין בהם חטא.

E  את יוציא  ההיכל  בפתיחת  זכה  אשר  האיש 
וימסרנו  הימנית  בזרועו  ויקחנו  התורה  ספר 
לימין המקבל. ויעשה כן הן בהולכה והן בחזרה, 

וכמו שכתוב: "בימינו תחבקני".

E  ספר את  להוליך  שנוהגים  מקומות  יש 
פתוח  כשהוא  לתיבה  הקודש  מארון  התורה 
והכתב כלפי הצבור. ויש מקומות שמוליכין את 
הספר כשהוא סגור וכל עדה תנהג לפי הוראות 

רבותיה ואין לשנות מן המנהג.

E  יחבקנו לפניו  עובר  תורה  שספר  מי  כל 
ידי  על  רק  ולא  דוקא  בפיו  וינשקנו  ידיו  בשתי 
נגיעה ביד וככתוב: "ישקני מנשיקות פיהו". ואם 
אי אפשר לנשקו בפיו ינשקנו בידו. וטוב להגביה 
כדי  התורה  ספר  את  שינשקו  התינוקות  את 

לחנכם במצוות.

E  כדי העם  כנגד  תורה  הספר  את  להגביה  יש 
על  ומצוה  תורה  הספר  כתב  את  כולם  שיראו 
תורה,  הספר  כתב  את  לראות  ואחד  אחד  כל 
משום שעל ידי ראייתו את אותיות התורה מגיע 
לחפש  נוהגים  ויש  ועצום  גדול  אור  לנשמתו 
יפה.  מנהג  והוא  שמם  של  הראשונה  האות  את 

ובאותה עת ישתחוה אל מול הספר תורה. 

(באר השבת)

’אין הקדוש ברוך הוא רוצה לזלזל אפילו ברשעים הפחותים‘

בפרשת פנחס מספרת התורה את שכרו של פנחס, על שקידש שם שמים, והרג את ’זמרי בן סלוא‘ למרות שהיה נשיא 
בישראל, היות שהוא חטא עם אשה מדיינית. 

שואל רבינו האור החיים הקדוש, מדוע הזכירה התורה את שמו של הנשיא שחטא רק בפרשת פנחס, ואילו בפרשת בלק 
הקודמת כשהתורה מספרת את החטא עצמו לא הזכירה התורה את שמו של זמרי??? 

ומתרץ רבינו הקדוש, שאין הקדוש ברוך הוא רוצה לזלזל אפילו ברשעים הפחותים ביותר, ולכן לא רצה לכתוב את שמו 
ללא מטרה. לעומת זאת, בפרשת פנחס כשמספרת התורה את שכרו של פנחס, כן הזכירה את שמו, במטרה לשבח את 
פנחס ולגדל את כבודו, שעיקר השכר קיבל על הקידוש ה‘ שעשה, כשפגע בנשיא ישראל בכבודו ובעצמו, לשם שמים.

ובפרשת אמור מספרת התורה על אדם שרב עם חבירו, ועל ידי כך גרם שחבירו קילל את הקדוש ברוך הוא ונידון למיתה, 
ושמו לא מוזכר בתורה. ומבאר רבנו, מדוע לא הזכיר הכתוב את שמו, כיון שהוא גרם שיקלל בן הישראלית את השם, 

ומגלגלין חובה על ידי חייב, ואין הקדוש ברוך הוא חפץ לגנות אדם, ובפרט בתורה שהרושם נשאר לעולם ועד.
ומוסיף רבינו הקדוש, שמאותה סיבה לא מפורש בתורה את שם האיש ’שקושש עצים במדבר‘ כי אין הקדוש ברוך הוא 

רוצה לזלזל אפילו ברשעים.

[אור החיים פנחס פרק כה פסוק יד; אמור פרק כד פסוק י]


