מכון אהבת אמת  -המרכז להעמקת ערכי אהבת הזולת
ת
ע"ש ר' צבי יהודה דומוביץ ז"ל

רח' אבן עזרא  2ירושלים  9242402טל 02-5671812 :פקס077-7671812 :

לקט אמרות חז"ל
רעיונות ,עובדות
והנהגות מגדולי
ישראל,
על מדות טובות
שמביאות לאהבת
הזולת הנלמדות
מפרשת השבוע
ליקוט ועריכה :יצחק בן אהרן
כל הזכויות שמורות למכון אהבת אמת
אסור להעתיק ,לצלם ולהדפיס בלי רשות בכתב

שבת קודש כא' תמוז תשע"ג :הדלקת נרות :ירושלים  7:13תל-אביב 7:29 :חיפה 7:22 :מוצאי שבת :ירושלים 8:31 :תל-אביב 8:34 :חיפה 8:35 :ר"ת9:05 :

פרשת פינחס
להתפלל ולבקש רחמים על היחיד ועל הרבים
הזקוקים לישועה !

נלמד מהפסוק :פינחס בן אלעזר בן אלעזר ...ולא כליתי את בני ישראל
בקנאתי" )פרק כה-יא(
ובגמרא )סנהדרין פב (:מבואר מעלתו הנשגבה של פנחס ,שכאשר הרג את זמרי ,נכנסו
שבטו להרוג את פנחס .מה עשה הקב"ה? שלח מלאך והשחית בעם ]כדי להטריד בני שבטו
של זמרי שלא יהרגו לפנחס[ כיון שראה פנחס את הנגף ,עמד והיה מתפלל שנאמר" :ויעמד
פנחס ויפלל ותעצר המגיפה" .שעשה פלילות עם קונו וחבטן לפני המקום .אמר לפניו ,רבונו
של עולם ,על אלה יפלו כ"ד אלף מישראל"? מכאן נדון ק"ו בעצמנו :אם פנחס שהיה שרוי
בסכנה מאותם אנשים שביקשו את נפשו ובכל זאת התפלל להצלתם .על אחת כמה וכמה
שיש על כל אחד מישראל להרגיש בצרתו של הזולת ]שהוא ערב לו[ ולהתפלל לישועתו.
לאור התמסרותו של פנחס להתפלל אף להצלתם של אותם אנשים שביקשו את נפשו,
עלינו לברר :עד כמה מחוייב אדם להתפלל לטובתם של "אנשי דלא מעלי"?
ישנו מעשה ידוע בגמרא )ברכות י (.על אותם בריונים עברינים שהיו גרים בשכנותו
של רבי רבי מאיר והיו מאד מצערים אותו ,ואומרת הגמרא שרבי מאיר התפלל וביקש
עליהם רחמים "כי היכי דלימותו" ]=בפשטות הפירוש :כדי שימותו[ .אמרה לו ברוריא
אשתו :מדוע הנך מתפלל שימותו ,כי כתוב "יתמו חטאים" והרי לא כתוב "חוטאים" אלא
"חטאים" ולכן :תבקש רחמים עליהם שישובו בתשובה וממילא יתמו החטאים "ורשעים
עוד אינם" .ואכן כך עשה :ביקש עליהם רחמים וחזרו בתשובה.
ויש להקשות כאן מספר קושיות :א( מהו הלשון "ביקש רחמים עליהם" והרי למעשה לא
ביקש עליהם אלא על עצמו להנצל מהם?! ב( היאך ביקש עליהם שימותו ולא חש לדבר ממנו
חשש רבי יהושע בן לוי ,כפי שמסופר בגמרא לעיל )ז (.שצדוקי ציערו וביקש לקללו ולבסוף
הגיע למסקנה שלא זו הדרך שהרי כתוב "ורחמיו על כל מעשיו" וכתיב "גם ענוש לצדיק לא
טוב" .ג( מהו הלשון "כי היכי דלימותו" היה לומר שבקש עליהם רחמים "שימותו"?
וביאר הצל"ח שרבי מאיר ראה כי הקב"ה מטיב לרשעים הללו כדי להאכילם
זכויותיהם בעוה"ז ,וכדכתיב "ומשלם לשונאיו על פניו להאבידו" וביקש רחמים עליהם
לטובתם ,שירחם עליהם ויפקוד עונשם בעוה"ז לכפר עליהם .ומכאן גם דיוק הלשון "כי
היכי דלימותו" ,שלא ביקש שימותו ממש ,אלא שיהיה להם כעין מיתה לכפר עליהם .אך
ברוריא אשתו סברה שעדיף להתפלל עליהם שישובו בתשובה.
אלא שלפי"ז צריך עיון טובא :מדוע אנו מתפללים בברכת המינים בשמונה עשרה:
"ולמלשינים אל תהי תקוה וכל הרשעה כרגע תאבד וכל אויבך מהרה יכרתו והזדים
מהרה תעקר ותשבר" וכו' והרי עדיף להתפלל שישובו בתשובה ויתמו החטאים ולא הם?!
]ובשלמא בתחילת הברכה נוכל לפרש שהכוונה שעצם הרשעה תכלה ואילו הרשעים עצמם
ישובו בתשובה ,אבל מסיום הברכה משמע שהאנשים עצמם יכרתו?[
ונראה לפרש שסיום הברכה אינה מכוונת על "רשעים לתאבון" אלא על אותם
"אפיקורסים להכעיס" ]שעליהם אמר דוד "הלא משנאך ה' אשנא" וגו'[ וכך משמע מלשון
הרמב"ם )פ"ב מתפלה ה"א( עיי"ש .ואכהמ"ל.
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להתמסר ככל האפשר לזיכוי הרבים והצלת
הכלל והפרט !
נלמד מהפסוק" :פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב את חמתי...
בקנאו את קנאתי בתוכם" )פרק כה-יא(
ופירש הכלי יקר :הכל לרבותא נקט .כי אף על פי שהיה בן אלעזר שלקח מבנות
פוטיאל מיתרו שפיטם לעבודה זרה ,ולא מנע את עצמו ,אף שיאמרו לו ליצני הדור,
בת יתרו מי התיר לך .וכן היה בן אהרן הכהן שעשה העגל ויקניטו לו בזה .אף על
פי כן לא חס על כבודו .עוד הודיענו הכתוב שבחו של פנחס ,אף שהיה בתוך העדה
 מקום מסוכן מפני קרובי זמרי ,מכל מקום מסר נפשו להצלת ישראל .ונרמזבפסוק "ויקח רמח בידו" היינו ששם כל רמ"ח איבריו בכפו.

כל המתמסר למצוה לשם שמים  -הצלחתו מובטחת
ממעשה מסירות נפשו של פנחס להצלת העם ,אף שבדרך הטבע לא היה כל
סיכוי להצלחתו ,בכ"ז הצליח ע"י שנעשו לו ניסים ,אנו לומדים יסוד גדול,
שכאשר אדם עושה מצידו את כל שביכולתו ,זוכה לסייעתא דשמיא מיוחדת
ונעזר אף בדרך נס.
ואולם ישנו תנאי בסיסי לכך :שכוונתו תהיה לשמים! כאשר כוונת האדם
במעשהו לעשות את רצון השי"ת ולקדש את שמו בלבד ,ללא כל חשבונות זרים,
ושם מבטחו בהשי"ת ,אזי הצלחתו וניצחונו מובטחים.
וכלשונו הזהב של הרמב"ם )פ"ז מהלכות מלכים הט"ו(" :וכל הנלחם בכל לבו בלא
פחד ותהיה כוונתו לקדש את השם בלבד ,מובטח לו שלא ימצא נזק ולא תגיעהו רעה,
ויבנה לו בית נכון בישראל ויזכה לו ולבניו עד עולם ויזכה לחיי העולם הבא".
ומצינו בכמה וכמה מקומות בתנ"ך ובמדרשי חז"ל ,שכאשר אדם עושה מצידו
את כל שביכולתו ,נענה הוא משמים שלא כדרך הטבע .וכפי הדוגמא הידועה
מבת פרעה שמרוב מסירותה להציל את משה בתיבה ,הושיטה ידה אף שהיה
מרחק גדול בינה לתיבה ,ונעשה נס ונשתרבבה ידה ...כי כך טבעו של הנס שמופיע
כהשלמת ההשתדלות הטבעית שקדמה לה.
החפץ חיים הביא ראיה ליסוד זה ממה שנאמר בפסוק "לא בשמים היא".
ופירש רש"י" :שאילו היתה בשמים היית צריך לעלות אחריה וללמדה".
ולכאורה :איך אמר "היית צריך לעלות" ...הרי אפילו אם נעשה אלף סולמות
לא נגיע לשמים?

כשאדם עושה כל שביכולתו  -נעזר משמים בדרך ניסית
אלא ראיה מכאן שאנחנו חייבים לעשות מצידנו כל מה שביכולתנו לעשות,
אפילו אם ברור מראש שאין בכח עשייתנו להשיג את המטרה ,שכן אז עוזר לנו
הקב"ה אף מחוץ לדרך הטבע.
והגרי"ז סולובייצ'יק זצ"ל הביא סימוכין ליסוד האמור מדברי חז"ל )פתיחתא
איכה רבה  -ל(" :דוד אמר אני ארדוף ואשיגם ,ולא אשוב עד כלותם ,אמר לו
הקב"ה אני עושה כן ...עמד אסא ואמר אין בי כח להרוג ,אלא אני רודף ואתה
עושה ,אמר לו הקב"ה אני עושה כן ...עמד יהושפט ואמר אין בי כח לא להרוג
ולא לרדוף ,אלא הריני אומר שירה ואתה עושה ,אמר לו הקב"ה אני עושה כן...
עמד חזקיה ואמר אין בי כח לא להרוג ולא לרדוף ולא לומר שירה ,אלא הריני
ישן במטתי ,ואתה עושה ,אמר לו הקב"ה אני עושה כן"...
למדנו מכאן  -אמר הגרי"ז  -שכל אחד מהמלכים שנמנו כאן ,לפי מצבו ,היה
מוטל עליו לעשות את ההשתלדות כפי כוחו .ומי שהיה בכוחו לרדוף ולהרוג לא היה
יכול לפטור עצמו ולומר "הריני ישן במטתי" ,אך חזקיה שלא היה ביכולתו לעשות
כלום ,היה פטור מכל השתדלות והיה רשאי לסמוך על מה שהקב"ה עושה.
עפ"י כל האמור יובנו דברי חז"ל במדרש :אמר הקב"ה ]על פנחס[ "בדין הוא
שיטול שכרו" וידועה השאלה :מה הרבותא בכך? כלום יש מצוה שאין עליה
שכר?! אלא התשובה :כל מצוה אדם פועל לכאורה מכוחו ,ועל כך מקבל שכרו.
אך פעולתו של פנחס שהיה כולו מכח הנס וממילא היה צד לומר שלא יגיע לו
שכר על עצם הפעולה .קא-משמע-לן שפנחס קיבל שכר לא רק על בחירתו הטובה
לפעול ,אלא גם על עצם הפעולה אף שכולה היתה בדרך ניסית.
גם רעיון זה נוכל לרמוז בפסוק )תהלים סב-ג(" :ולך ה' חסד כי אתה תשלם
לאיש כמעשהו"  -ולכאורה :מה החסד בזה? אלא החסד הוא שהקב"ה משלם
לאיש שכר ,כאילו כל מעשה המצוה שלו ,בעוד שלאמיתו של דבר נעשה בדרך נס.
וזאת משום שעשה מצידו כל שביכולתו.

מעשה קנאות לכבוד השי"ת גורם
להרבות שלום בעולם ולא מחלוקת !
נלמד מהפסוק" :הנני נותן לו את בריתי שלום"
)פרק כה-יב(

ואמרו חז"ל בגמרא :אמר לו הקב"ה למשה ,הקדים לו שלום
שנאמר הנני נותן לו את בריתי שלום )סנהדרין פב .(:ועל הנאמר
בפסוק" :תחת אשר קינא לאלוקיו" )כה-יג( כתב הספורנו :מאחר
שרב את ריבי ,גם אני אצילהו מכל מיני ריב והתנגדות והיה לו
שלום מדה כנגד מדה.
קנאות אמיתית חייבת להיות לשם שמים ללא כל שיקולים
זרים! לכן ,אף שמצד אחד" :הבועל ארמית קנאין פוגעין בו" אך
מאידך :היא "הלכה ואין מורין כן"! כי רק "ה' יראה ללבב".
סיפר רבי יוסף חיים מבגדד זצ"ל )בספרו בן איש חי( את
המעשה הבא )שנוכל לקשרו לעניננו( :מעשה בתלמיד חכם שהיה
מהלך בדרך ושמע מאחד הבתים בוקעים קולות רמים .קולותיהם
של משחקי קלפים הרבים ביניהם תוך כדי משחקם.
קנאת ה' התעוררה בו וחמתו בערה .רץ לתוך החדר וצעק" :הוי
לכם מבלי עולם לשחק במשחקי מזל המכלים זמן וממון"!
נאלמו האנשים דום ,בושו מתוכחתו ואמרו בשפה רפה" :הסכלנו
עשה ולא נשוב עוד לכסלה" .לקחו את כל הממון שלפניהם ונתנוהו
לו בתור קנס שיקחהו לעצמו ויתפלל בעבורם לכפר על חטאתם.
נטל האיש מידם את הכסף ,השמיע באזניהם דברי מוסר ופנה
לדרכו.
לאחר כמה חודשים נקלע אותו תלמיד חכם לקשיי פרנסה .הוא
לא מצא מי שיסכים להלוות לו מעות והגיע עד פת לחם .חשב,
מנין יבוא עזרו .ולפתע נזכר באותו מעשה שאירע עמו .חשב בלבו:
"ודאי שבו אותם אנשים לסורם .אלך ואוכיחם ואקבל מהם את
הכסף כקנס וכפרה".
ואכן הוא חזר לאותו מקום ושמע את קולות המשחק .התפרץ
פנימה וקרא" :הוי לכם נבלים ,חזרתם לסורכם הרע לשחק
בקלפים"! והנה עוד לא הספיק לסיים דבריו וקמו כולם כנגדו,
הדפוהו וחרפוהו ואמרו לו" :מי שמך שר ושופט עלינו"? וביקשו
להכותו .יצא האיש מן הבית ונמלט על נפשו.
היה התלמיד חכם נבוך :מה זה קרה פתאום? הלא אך לפני
זמן-מה נפל פחדו עליהם והם בושו במעשיהם והתחנוו על נפשם,
ואילו עתה חרפוהו וביזוהו ויבקשו להכותו! הלך להתייעץ עם
רבו.
אמר לו רבו :הטעם פשוט הוא .בראשונה כשבאת להוכיחם
הייתה כוונתך לשם שמים ,כי נתקנאת קנאת ה' ,לכן היה הקב"ה
בעזרך והטיל אימה ופחד עליהם מדברי תוכחתך .כדברי חז"ל:
"כל מי שיש בו יראת שמים דבריו נשמעים" .אבל בפעם השניה
היתה כוונתך להנאת עצמך ,כדי שתקבל את כספם ,לכן לא עזרך
ה' והם התקוממו נגדך כטבעו של עולם .עכ"ד הבא"ח
מנין לנו שקנאותו של פנחס הייתה אמיתית? המחיש הגה"צ
רבי מרדכי צוקרמן זצ"ל :כשמפקד חוזר ממלחמה עטור נצחונות
מעניקים לו עיטור כבוד .ציור המסמל את המלחמה .והנה לאחר
שעשה פנחס את מעשה קנאותו ,גם הוא קיבל "אות כבוד" ומהו?
"בריתי שלום"! אם ה"שלום" הוא "אות הכבוד" שקיבל פנחס,
בהכרח שקנאותו היתה אמיתית כי רק היא יכולה להיות מעשה
של שלום.
והוסיף" :אם אין מרגישים במאת האחוזים שהקנאות באה
מטהרת הלב מבלי פניות וכוונות זרות .אם אין תכלית הקנאות
"שלום"! הרי זה משחק באש"!

סיפור שעסק במצוות 'השבת אבדה' ,והתפרסם כאן לפני
חודש ,גרם לקורא ותיק לשגר סיפור ששמע מחותנו שיחי' -לאחר
שהוא מקדים וכותב:
"באותה שבת בה פרסמתם את הסיפור על האיש שמצא כסף
במזגן-חלון וטרח לאתר את בעליו ,התארחתי בבית מורי חמי שיחי'.
במהלך הסעודה התפתח דיון הלכתי שעסק בשאלה האם היה המוצא
חייב להשיב את האבידה שנמצאה בסמוך לפח האשפה? חלק
מהנוכחים טענו שהמזגן  -בתוכו היה מונח הכסף  -נחשב כסימן ,אך
סועדים אחרים צידדו שזה נחשב כ'זוטו של ים' ואם כן המוצא פטור
מהשבה.
תוך כדי דיון נזכר חמי בסיפור שהתרחש אתו לפני מספר שנים -
וכך סיפר:
"שלוימי" היה משתתף בחוג מסוים בשעות אחר הצהרים .לאחר
כמה פעמים שהלך לחוג התעניינתי אצל אימא :האם כבר שילמנו על
החוג? כאשר שמעתי שעדיין לא ,הצעתי שבפעם הבאה שילך לשם
נצרף איתו תשלום!
וכך עשינו .שלוימי לקח צ'ק אותו התבקש להעביר למורה בהגיעו
לחוג .כאשר חזר הביתה באותו ערב התברר שהארנק שלו  -בו היה
מונח הצ'ק  -נעלם!
אבל גם התברר נתון נוסף ,גרוע יותר :הצ'ק שנעלם היה פתוח!...
* * *
בלית ברירה ,ובלא תקווה מרובה ,יצאו בני המשפחה ל"מסע
בעקבות החוג" .הם שיחזרו את הדרך בה צעד הילד ,ותרו בשבע זוגות
עיניים אחר הארנק האבוד.
בשלב כלשהו נאלצו לקטוע את המסע ,שכן הגיעו לתחנת אוטובוס
 שם עלה הילד לקו  16שלקח אותו לחוג .ההיגיון גרס שהארנק בטחלא נאבד סתם באמצע הרחוב ,אלא נשמט מן הילד באוטובוס :כאשר
הוציא ממנו את הכרטיסייה על מנת לשלם ,או כאשר התיישב.
לפיכך פנו ל'מסוף אגד'  -תחנת המוצא של קו  - 16והתעניינו אצל
מנהל התחנה :האם דיווח אחד הנהגים על ארנק שנמצא?!
המנהל לא שמע על כך  -כמו יתר הנהגים ששהו בתחנה .החששות
בלב אביו של שלוימי הלכו וגברו .בעיני רוחו כבר דמיין ,כיצד בן-
מיעוטים כלשהו משרבט מספר עם כמה אפסים ומפקיד את הצ'ק
ברמאללה...
* * *

המשיך חמי וסיפר :מידי פעם נכנס למסוף אוטובוס חדש .ניגשנו
לכל נהג והתעניינו אם מצא או שמע על הארנק אך בפי כולם היתה
תשובה שלילית .וכך ,נהג אחר נהג!
אחד הנהגים ששהה במסוף הציע לנו לעלות ולסרוק את האוטובוסים
בעצמנו " -למרות שכבר סרקנו אותם ,אבל אנחנו הנהגים הרי מחפשים
חפצים חשודים ולא ארנקים של ילדים קטנים" .וכך מצאנו את עצמנו
עולים אוטובוס אחר אוטובוס .סריקה שתמיד הסתיימה בפחי נפש.
לקראת יאוש טוטאלי פקד את המסוף קו  .16הנהג חזר מיום עבודה
עמוס  -שהיה ניכר היטב על פניו היגעות .ניגשתי גם אליו ושאלתי
לגבי הארנק שאבד .הנהג סיפר שכבר סרק את האוטובוס ולא מצא
שום דבר ,אך יחד עם זאת הציע" :בוא תעלה ונסרוק שוב ביחד ,אולי
נמצא משהו".
איך לומר :האכזבה לא ִאכזבה ...למרות שהסיכויים למצוא את
הארנק בקו  16היו גבוהים יותר  -שכן שלוימי נסע בקו הזה  -לא
נמצא דבר.
עמדתי מאוכזב למרגלות האוטובוס הארוך ,כאשר הנהג העייף
התקרב אלי ודיבר נחרצות" :שמע אדוני; המסלול של האוטובוס
הזה הוא רק בשכונות חרדיות בירושלים .כך שכל הנוסעים חרדים,
ואין מצב שמישהו מצא את הארנק ולא יתקשר אליכם להחזיר את
זה  -אם רק רשום בפנים מספר טלפון ,כמובן".
השעה כבר הייתה מאוחרת בלילה ,וזה היה עוד לפני עידן הסלולרי,
כך שלא יכולתי להתקשר הביתה להתעניין האם מישהו כבר
התקשר.
הודיתי לנהגים בתחנה ופניתי הביתה עם תחושות מעורבים:
מיואש לחלוטין  -מצד נתוני השטח .בטוח לחלוטין  -מצד ההחלטיות
בקולו של הנהג...
* * *
"מישהו התקשר" היו שתי המילים הנרגשות שנשמעו בצעקה מיד
כאשר נכנסתי הביתה "מישהו התקשר ואמר שמצא את הארנק .הוא
סיפר שלא יכל להתקשר במשך היום ,אבל עכשיו  -כשחזר הביתה -
הוא מודיע שהארנק אצלו בשכונת בית וגן ואפשר לבוא לקחת"...
הערכתי את 'המוצא הישר' ,אך לא פחות מכך הערכתי את עיניו
הטובות של הנהג שבהחלטיות ידע לומר לי שאם הארנק נאבד בקו
חרדי אין מצב שלא אקבל אותו חזרה!
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