פרשת פנחס
העלון לרפואה שלמה

רחמים בן מרים מסעודה
כל הברכות והישועות

בנותיו של צלופחד התייצבו לפני משה רבנו ,וטענו שאביהן
מת ואין לו בנים ,לכן מגיעה להן הירושה .וכך הן אומרות
בהקדמה לדבריהן" :ותקרבנה בנות צלפחד בן חפר ...אבינו
מת במדבר והוא לא היה בתוך העדה הנועדים על ה' בעדת
קורח כי בחטאו מת ובנים לא היו לו"
משה לא עונה להן ומיד" :ויקרב משה את משפטן לפני ה' "
מדוע היה משה זקוק להכרעה מיוחדת של הקב"ה?
השל"ה הקדוש מביא נימוק מפליא :משה לא רצה לפסוק
כיוון שבנות צלופחד אמרו" :אבינו מת במדבר ,והוא לא
היה בתוך העדה הנועדים על ה' בעדת קורח…" כיוון
שפתחו בכך שאבא שלהן  -צלפחד לא היה חלק מהמחלוקת
של קורח ועדתו ,שהייתה מכוונת כנגד משה ואהרון.
ובמילים שלנו" :הוא היה ממקורבים אליך" ...לפיכך לא
רצה משה לפסוק בדינן שלא ייראה כנוגע בדבר
מסופר על רבי יוסף באב"ד בעל ספר "מנחת-חינוך "כשבאו
אליו שני אנשים לדין תורה ,משפתחו בטענותיהם ,הזכירו
לרב כי בשעתו נמנו בין ידידיו הקרובים ומנעו מחלוקת
עמדה לפרוץ כנגד הרב .מיד הפסיק רבי יוסף את הדיון,
ואמר שאין הוא יכול עוד לדון כאן ,שהרי גם משה רבנו ,לא
רצה לשבת בדינן של בנות צלופחד ,והביא זאת לקב"ה ,כי
גם הוא חשש שמא יושפע מדברי תחנוניהן של הנשים –
משוחד פיהן ,ואז הוא עלול לפסוק דינן שלא בצדק.
כמה עלינו ללמוד מחכמתם של רבותינו זצ"ל...

לע"נ חיים אורי בן דליה

ז"ל

"ויאמר ה' אל משה קח לך את יהושע בן נון...
ונתת מהודך עליו" זקנים שבאותו הדור אמרו" :פני
משה כפני חמה ,פני יהושע כפני לבנה ,אוי לאותה
בושה אוי לאותה כלימה" .על איזו בושה מדברים?
החיד"א זצ"ל :אמרו חז"ל שיהושע זכה להיות מנהיג
הדור וממלא מקומו של משה רבינו ,כיון שהיה
משכים ומעריב בבית המדרש ,והיה מסדר הספסלים
והשולחנות ופורס המחצלאות .כשראו הזקנים
שבדור את פני יהושע שהבהיקו כפני לבנה ,הבינו מה
הפסידו מחמת הבושה והכלימה שהייתה להם לסדר
את הספסלים והשולחנות בבית המדרש ,התחרטו
בליבם על עצמם ואמרו אוי לאותה בושה אוי לאותה
כלימה  -שהייתה לנו אז בסידור בית המדרש...

"והקרבתם אשה עולה לה' "  -אם הקרבתכם נעשית
ב"אשה" – באש של התלהבות,
אזי הריהי "עולה לה" – ה' יתברך מתעלה על-ידה.
בעצלות רבה היו פוסעים סוסיו של
אייזיק .וכשקצרה נפשם של היושבים
בעגלה ,אמרו לו:אייזיק ,כבר מחשיך-היום; שמא
תזרז קצת את סוסיך?
השיב אייזיק :אין צורך .יודע אני נפש סוסי:
כשהם רוצים ,הרי הם דוהרים
קילומטרים בטיסה אחת" .אבל אף פעם
לא ראינו זאת!" אמרו היושבים בעגלה.
ענה אייזיק" :פשוט מימיהם
עדיין לא אירע להם
שרצו לדהור"...

מעשה בסוחר משקאות שאסף ילד מהרחוב וסיכם עימו שבשכר עבודתו
יקבל אש"ל (אכילה שתייה לינה) בביתו .החוש העסקי לא הטעה אותו,
הבחור התגלה ככישרוני ,אמין וחרוץ משאת נפשו של כל בעל עסק ...במשך  5שנים עבד הבחור במרץ
מבלי להתלונן .באחד הערבים בעל הבית והעובד סגרו את החנות וישבו לסעוד ,אך ישבו הם ונשמעו דפיקות בדלת,
אחד הלקוחות ה'חזקים' הגיע על מנת למלא את משאיתו בסחורה ללקוחותי ,בעל הבית ביטל את האפשרות במחי
יד ,כבר לילה שיבוא מחר! הבחור לא חשב פעמיים קפץ מהמקום לקח את המפתחות ותוך שעה מילא את המשאית
בסחורה והביא רווח גדול ונאה לבעליו .בסיום הארוחה קרא לו בעל העסק וביקש להתחיל לשלם לו משכורת.
לפליאתו ,הסביר המעביד" :הבט ,עד עכשיו חשבתי שאכן שכרך הוא בלינה ואוכל אך משראיתי שהנאמנות שלך
איננה מסתיימת באוכל -וויתרת על הארוחה וקמת לעבודה הבנתי שעלי לתת לך שכר מעבר לזה...
הקדוש ברוך הוא בתמורה לקיום המצוות נותן לנו חיים .ברגע שפינחס סיכן את חייו למען ה',
הרי שאומר הקב"ה עלי לתת לו יותר ...מי שמוכיח שהנאמנות שלו
היא מעבר לחיים שהוא מקבל הרי שעליו לקבל חיי נצח...

לברכת והצלחת

יוסף נקי בן שרה וב"ב

לילוי נשמת
לברכת והצלחת
לרפואה שלימה
להקדשות
יוסף בן עישה
משפחת בניטה
סוגי שולמית בת חרדה
052-7656075
hamaor.net@gmail.com
כל העלונים hamaor.net :רשימת תפוצה וב"ב

לעילוי נשמת

אפרים אליהו בן מרים

"הנני נותן לו את בריתי שלום"
פינחס מחרף את נפשו והורג את נשיא שבט שמעון -
זימרי בן סלוא .השכר שלו על מעשהו הוא "שלום"
מה הצורך יש בשכר של 'שלום'?
שני שבטים היו תמיד ביחד  -שמעון ולוי .עד שיעקב
מברך אותם ביחד" :שמעון ולוי אחים" .מכרו את יוסף
ביחד ואפילו הרגו את כל העיר שכם ביחד .והנה קם
פינחס משבט לוי והורג את נשיא שבט שמעון .צעד כזה
יכול להעיב על היחסים בין של השבטים ,האחדות
תתפרק! בא הקב"ה ומבטיח" :הנני נותן לו את בריתי
שלום" למרות המעשה הזה ימשיך לשכון השלום בין
האחים שמעון ולוי...

"וַ י ְִּסמֹ ְך אֶ ת י ָָדיו עָ לָיו וַ יְצַ וֵּהו"
מבאר רש"י :בעין יפה ,יותר ממה שנצטווה,
שהקב"ה אמר לו "וְ סָ מַ כְ ָת אֶ ת י ְָדָך עָ לָיו" והוא עשה
בשתי ידיו ועשאו (את יהושע) ככלי מלא וגדוש
ומלאו חכמה בעין יפה.
ועל זה דרשו חז"ל את הפסוק "טוֹב עַ יִּן הוא ְיב ָֹרְך"
זה משה שאמר לו הקב"ה "וְ סָ מַ כְ ָת אֶ ת י ְָדָך" והוא
סמך בשתי ידיו.

רבי פנחס הלוי הורוביץ ,נשלח על ידי המגיד ממעזריטש
לכהן כרבה של פרנקפורט שבגרמניה .בהיותו שם סבל רבות
מרדיפות ומעוני ,בשל היות תושבי המקום "מודרניים" שלא
אבו לקבל את מרותו של הרב ה"מחמיר" ...באחד מביקוריו
בפולין ,נתקבל רבי פנחס בכבוד מלכים.
ואחדים מתומכיו שאלוהו :איך ייתכן שבמקום מגוריו רודפים
אותו ומצרים את צעדיו ,ודווקא כשהוא אורח הוא מקבל
יחס קיצוני לצד השני .חייך רבי פנחס והשיב" :שמי פנחס,
והנה ,פרשת פנחס כשנקראת היא בזמנה ,אזי זהו זמן עצוב -
ימי "בין המצרים" .אך כשקוראים אותה בפרשת המועדות
שבה  -הרי שמעניקים לה כבוד עצום...
כשחזר הרב לפרנקפורט ולתושבי העיר נודע הכבוד הרב
שרוחשים בעולם לרבם ,הבינו שלא השכילו לכבדו ,וכצעד
ראשון הכפילו את משכורתו הדלה .שמע זאת החזן הראשי
וטען :הן אף אני שליח הציבור ,מדוע לא יכפילו את שכרי?
נענו לו ליצני העיר בחיוך :אתה עושה מעשה "זמרי" (=מזמר
בבית הכנסת) ,ומבקש שכר כ"פינחס"?!...

ההתמדה היא העיקר בעבודת ה' .כמה התמדה נדרשת
להגיע לתפילות ולהתמיד בהן בכל יום ...כפי שאומר
המהר"ל בחינת -עבד שלא סר עבודתו מן אדון שלו...

אל רבי יוסף שלמה כהנמן זצ"ל ,הרב מפוניבז' ,בא יהודי ,ושפך באזניו
את מר נפשו "שלום הבית שלי מעורער לחלוטין ,ועל כן רצוני לתת
לאשתי גט פיטורין" .שעות רבות ישב ושכנעו לנסות להשכין שלום בביתו ,אך האיש היה איתן בדעתו.
ראה הרב כי אין הוא מצליח לשכנע את האיש ועל כן אמר "אסכים להסדיר לך גט פיטורין .אך ספר לי
למה להחלטתך להתגרש מאשתך?" אמר האיש לרב" :ובכן ,התלונה העיקרית שיש לי נגד אשתי היא העובדא,
שאין האשה יודעת לנהל כראוי את עניני הבית"" .למה כוונתך" ,התעניין הרב .והאיש סיפר "הבגדים אינם
מסודרים בארונות ,כלי המטבח אף הם אינם מונחים בסדר הנכון ,בחדרי הבית לא שורר סדר ,שלא לדבר על ניקיון",
ועוד כהנה וכהנה הוסיף הבעל לתאר .כל העת ישב הרב והקשיב במלוא תשומת הלב ,וכשסיים האיש את דבריו ,קם הרב
מכיסאו ,ביקש סליחה ויצא מן החדר באמרו כי ישוב בעוד זמן קצר .המתין הבעל בקוצר רוח ,ומששב הרב ,ציפה לשמוע מה בפיו.
וכך אמר לו הרב "עיינתי בטענותיך כלפי אשתך ,ואני מוצא לנכון לומר לך כי הגט ,אכן ,יסודר .ואולם" ,המשיך הרב" ,באשר
לטענתך ,רצוני לשאול אותך שאלה הסבור אתה שהנך הבעל היחיד הסובל מכך שאשתו אינה עקרת בית למופת?
אם חושב אתה כך ,טעות גדולה בידך .בעלים רבים חיים בבית שאינו נקי ואינו מסודר ,אך הם התרגלו לכך ,והמשיכו לחיות בבית
זה עד זקנה ושיבה ברוב אושר ושמחה .לדוגמה :גם אני נמנה עם אותם בעלים ...רצונך לראות זאת במו עיניך?" שאל הרב והזמין
את האיש להתלוות אליו ולראות את ביתו .נענה הבעל להזמנת הרב ,וצעד בעקבותיו בבית .מה רבה הייתה תדהמתו ,בהיווכחו
באי הסדר השורר בביתו של הרב ,דלתותיהם של הארונות פתוחות לרווחה ,ובתוכם ערבוביה נוראה ,מלבושים היו פזורים בכל
רחבי הבית ...ובהגיעם למטבח ,נעתקה נשימתו של האורח ,כלים ,ובהם שיירי מאכלים ,היו פזורים בכל מקום אפשרי.
שפשף הבעל את עיניו בתימהון למראה המהפכה בביתו של הרב ,ובלבו חשב "אמנם אשתי אינה יודעת לנהל את הבית כראוי,
אך יחסית למצב השורר בבית הרב ,הבית שלי הינו ארמון' .נפעם למחשבה זו ,פצה האיש את פיו ובקול כנוע אמר לרב "עתה,
משראיתי את בית הרב ,מוכן אני לוותר על הגט ולהמשיך לחיות עם אשת נעורי".
לא ידע האיש ,כי באותן דקות שנעדר הרב מהחדר הזעיק את הרבנית ,ויחדיו ביצעו מהפכה בדירתם ,וכל זאת -
במטרה לשכנע את הבעל ,כי אין הוא היחיד הסובל מן העובדה שאשתו אינה עקרת בית למופת...
הסכים הרב והסכימה הרבנית שיחשבו שאינם יודעים "לנהל" בית ובלבד שלא ייפרד זוג בישראל...

