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 עונש האשה על אי כיסוי שער 

"בהקדמת הספר 'אריה דבי עילאי', מובא מעשה נורא שכותב  

, והתרה בה שאם  אשה שלא רצתה לכסות את ראשה המחבר, על  

הכל   ולמרות  סופה  יהיה  ומר  רע  תשובה,  תעשה  עמדה  לא 

בעיר שהאשה   עברה השמועה  יום אחד  במריה.  הזו  המרשעת 

 מתה באופן פתאומי. 

קדישא שהארנק שלו נאבד,  -לאחר ההלוויה, הבחין איש החברה

והעלה בדעתו שהדבר אירע לו בעת שהתכופף לקבור את האשה.  

האיש בא אל ה'אריה דבי עילאי' ושאל האם מותר לפתוח את  

שם, והשיב לו שאת קיברה של    הקבר, ולבדוק אם הארנק נמצא

 אשה זו אפשר לפתוח, ובתנאי שיהיה זה במעמד אנשים רבים. 

אנשי העיר לא הבינו את כוונתו, אבל רבים מהם התכנסו ליד  

המחבר   שמעיד  וכפי  שנפתח  בעת  נורא    - קברה  היה  המראה 

לתארואיום.   שאין  בצורה  מצולק  היה  האשה  של  ,  ראשה 

הפה  לתוך  נכנסו  יוצאות מהשערות  וא ,  שערותיה  לפי תולעים 

 ". ונכנסים לפיה 

 דברים עמוד תק"נ( ,  עלינו לשבח) 

 ••• 

אביו של הרמ"א כיבד את השבת, ושכרו מן השמים: בן  

 שיאיר את עיני ישראל בתורה ויתכבד בזה האב לנצח 

שמעתי מעשה נפלא מהגביר ר׳ איסר׳ל שהיתה ברשותו חנות  

כאשר הגיעה חצות היום  גדולה ויקרה של מיני משי, היה נוהג  

ה בו  נתקנא  פעם  חנותו.  את  סוגר  היה  שבת  ובא  סבערב  ״מ 

לנסותו, התלבש בדמות שר חשוב ולקח הרבה סחורות יקרות,  

והשתווה על מחיר של כל סחורה, אבל לא הספיק למדוד כמה  

אמות יש בכל סחורה. בתוך כך הגיע חצי היום, הלך ר׳ איסר׳ל  

ר התחנן שימכור לו את הסחורה,  לסגור את החנות כמנהגו, הש 

זה בבן    ר ולא רצה, והפסיד מעות הרבה. כבדוהו מן השמים עבו

 . רבינו הרמ״א מאורן של ישראל , קדוש

 נ״ד(   מן ר רחמי האב סי)ספ

 

 יתבזה  -ביזה את בתו  

ית ָאב ְבִמְדָין הּוא: "ו "ה ט "כ  במדבר מֹות בֵׁ ָכה ַהִמְדָיִנית ָכְזִבי ַבת צּור ֹראש אֻּ ם ָהִאָשה ַהמֻּ  ".ְושֵׁ

', את אוי ואת רקם ואת צור וגו ,מלכי מדין'( א ח"במדבר ל)אחד מחמשת : "ראש אומות 

מכולם חשוב  היה  אומות'שנאמר  , והוא  בתו  ', ראש  להפקיר  בעצמו  בזיון  שנהג  ולפי 

 ".מנאו שלישי ,(לזנות)

 ( י"רש) 

 נתנה נפשה על אומתה, נקראת אומתה לשמה 

יֶהם ֲאֶשר ִנְכלּו ָלֶכם ַעל ְדַבר ְפעֹור ְוַעל ְדַבר ָכְזִבי ַבת    במדבר ם ָלֶכם ְבִנְכלֵׁ כ"ה י"ח: "ִכי ֹצְרִרים הֵׁ

ָכה ְביֹום ַהַמגֵָׁפה ַעל ְדַבר ְפעֹור".  ְנִשיא ִמְדָין ֲאֹחָתם ַהמֻּ

יתה, אלא  "ועל דבר כזבי בת נשיא מדין אחותם, וכי אחותם היתה? והלא בת אומתן ה

 לפי שנתנה נפשה על אומתה, נקראת אומתה לשמה". 

 בראשית רבה פ' י'( ) 

 כך לא שמעתי בקולכם , כמו שלא שמעתם בקולי 

י  : "ד "ז י "כ  במדבר ם מֵׁ ינֵׁיֶהם הֵׁ ִני ַבַמִים ְלעֵׁ ָדה ְלַהְקִדישֵׁ ַכֲאֶשר ְמִריֶתם ִפי ְבִמְדַבר ִצן ִבְמִריַבת ָהעֵׁ

ש   ".ִמְדַבר ִצןְמִריַבת ָקדֵׁ

כלומר כאשר מדה כנגד מדה אני  ', כאשר'על אשר מריתם לא נאמר אלא , כאשר מריתם"

 ".כך לא שמעתי בקולכם, כמו שלא שמעתם בקולי, מודד לכם

 ( ת"רבינו אפרים עה) 

 יהושע העביר כ"ח קסמים מישראל, זכה להנהיג את ישראל כ"ח שנים 

א ִלְפנֵׁיֶהם ַוֲאֶשר ָיֹבא    במדבר ָדה: ֲאֶשר יֵׁצֵׁ י ָהרּוֹחת ְלָכל ָבָשר ִאיש ַעל ָהעֵׁ כ"ז ט"ז: "ִיְפֹקד ה' ֱאֹלקֵׁ

ין ָלֶהם ֹרֶעה".  ם ְוֹלא ִתְהֶיה ֲעַדת ה' ַכֹצאן ֲאֶשר אֵׁ ם ַוֲאֶשר ְיִביאֵׁ  ִלְפנֵׁיֶהם ַוֲאֶשר יֹוִציאֵׁ

ויהושע העבירם   כ"ח  בלק שלח לבלעם כ"ח קסמים,  יהושע  ובזכות שהעביר  מישראל, 

 קסמים מישראל, זכה להנהיג את ישראל כ"ח שנים.

 )ע"פ המגלה עמוקות, בלק דרוש ו' ופרשת פינחס אופן מ"א( 

 כאלה תזכו לעשות בשנה הבאה , אם תעשו את אלה 

ֶלה ִמְלַבד ֹעַלת ַהֹבֶקר ֲאֶשר ְלֹעַלת ַהָתִמיד : "ד "כ -ג "ח כ "כ  במדבר ֶלה ַתֲעשּו ַלּיֹום  : ַתֲעשּו ֶאת אֵׁ ָכאֵׁ

יַח ִניֹחַח ַלה ה רֵׁ  ".ַעל עֹוַלת ַהָתִמיד יֵָׁעֶשה ְוִנְסכוֹ ' ִשְבַעת ָיִמים ֶלֶחם ִאשֵׁ

אז כאלה  , תעשו את אלה: ה"אמר הקב', בפסיקתא תניין יומא ז', את אלה כאלה תעשו"'

 . תעשו(תזכו ש)כאלה  -את אלה  ( אם: )היינו שנדרש". תעשו לשנה הבאה 

 ( רוקח) 

 

 

 ישראל  מגדולי סיפור   -  מדה  כנגד  מדה 
 



2  

 

 90בס"ד | גיליון 

 פ"בתשפינחס ה
 

 

 

 

  

 וירבה ויפרוץ לא יחסר לו דבר    – המכיר בחסרונותיו  

ָדיו יַֻּתן ַנֲחָלתֹו".   במדבר  כ"ו נ"ד: "ָלַרב ַתְרֶבה ַנֲחָלתֹו ְוַלְמַעט ַתְמִעיט ַנֲחָלתֹו ִאיש ְלִפי ְפקֻּ

רבה  ת – זה שמחזיק עצמו כאילו הוא גדול, הרי הקב"ה כביכול מתגדל ומתרחק ממנו  – לרב   – כפי הנהגת האדם, כך מתנהג עמו הקב"ה  – "לרב תרבה נחלתו" 

 תמעיט נחלתו.  – לעומתו גם השי"ת כביכול ממעיט גדולתו ומתקרב אליו  – ולמעט   –ואילו המקטין עצמו  – נחלתו 

 ( מבשר צדק) 

 פינחס לברית שלום מדוע זכה  

ַעל ְבנֵׁי  : "ב"י- א "ה י"כ  במדבר ִשיב ֶאת ֲחָמִתי מֵׁ ן הֵׁ ל ְבִקְנָאִתי ִפיְנָחס ֶבן ֶאְלָעָזר ֶבן ַאֲהֹרן ַהֹכהֵׁ ל ְבַקְנאֹו ֶאת ִקְנָאִתי ְבתֹוָכם ְוֹלא ִכִליִתי ֶאת ְבנֵׁי ִיְשָראֵׁ ן לֹו ֶאת  : ִיְשָראֵׁ ָלכֵׁן ֱאֹמר ִהְנִני ֹנתֵׁ

 ".ְבִריִתי ָשלֹום 

לכאורה פינחס גרם מחלוקת בכלל  , אדרבההלוא  , ה הוא לפינחס ברית שלום בשכר שהרג את זמרי"צריכים אנו להבין מה מדה כנגד מדה יש בזה שנתן הקב

 ? ולמה שכרו ברית של שלום, נשיא מישראל ישראל על ידי שהרג

וכן אנו אומרים בהתפילות  , הוא כשכל ישראל עובדים את השם יתברך בלב שלם, כשנעמיק בענין זה נראה שהשלום הכי גדול שאפשר להיות בכלל ישראל, אמנם

ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב  'וכן אנו אומרים בתפילות של ימים הנוראים  ', אגודה אחת לעשות רצונך בלב שלםויעשו כולם  'של ימים הנוראים  

הוא גרם פירוד בכלל  , ונמצא שזמרי שפרץ גדר ועבר עבירה, שכלל ישראל נעשים אגודה אחת בלי שום פירוד רק כשכולנו עושים רצונו יתברך בלב שלם', שלם

ופינחס שהרגו וקנא  , ונתפרדה האגודה אחת המאגדת את כלל ישראל, ל ידי זה שעשה עבירה נמצא שאין כלל ישראל כולם עושים רצונו יתברךשע, ישראל

  ולכן זכה לברית , הוא גרם שכלל ישראל יהיו נאגדים עוד פעם באגודה אחת בלי שום פירוד ויוצא מן הכלל, לבטל עוברי עבירה מתוך כלל ישראל' קנאת ה

 . שלום

 ( דודאי השדה) 

 מדוע משה יהיה זה שיאמר לפינחס את שכרו 

ששר המלחמה בעומדו בעת צרה ולא    ,ל בדרך משל"ץ זצ"ושמעתי מחותני הגאון מוהרי. אכן לשון אמור משמעו אתה בעצמך לך לפינחס להגיד ישרו ושכרו"... 

הרי זה האיש ראוי לקבל שכר והשר ראוי לאיזה עונש ושיהיה לו  , ובא איש מתוך ההמון והורה דרך איך לצאת ועל ידי זה ניצולו, מצא ידים איך לצאת ממנה

בשביל שנתרשלו ידיו של משה ולא מצא ידיו לעשות  , כך. וזהו עונש של השר, על כן מצוה המלך שיהא אותו השר מוביל מתנות למלך להאיש חיל, העדר כבוד

 '".על כן נצטווה משה שהוא יאמר לפינחס גמולו מה', בזה מאומה ופינחס התחזק והגביר חיילים לשמו ית

 ( העמק דבר) 

 

 שיחיה לעולם פינחס    שכר 

לכן  , השיב את המוות מן החיים, ופינחס השיב את חמתי. פה בישראלי והיתה מג" חי"נכנסו בין אותיות    "מת"שאותיות  , מת-חמתי אותיות חי ", השיב את חמתי"

 .כי פינחס הוא אליהו, שכרו שיחיה לעולם

 ( שמנה לחמו) 

 

 'כנגד ג ' ג 

ַעל  : "א "ה י"כ  במדבר ִשיב ֶאת ֲחָמִתי מֵׁ ן הֵׁ ל ְבִקְנָאִתי ִפיְנָחס ֶבן ֶאְלָעָזר ֶבן ַאֲהֹרן ַהֹכהֵׁ ל ְבַקְנאֹו ֶאת ִקְנָאִתי ְבתֹוָכם ְוֹלא ִכִליִתי ֶאת ְבנֵׁי ִיְשָראֵׁ  ".ְבנֵׁי ִיְשָראֵׁ

 ".זרוע והלחיים וקיבה; דברים' לכך זכה בג'(. ג)ובועל ארמית '(. ב)ופורע עצמו לבעל פעור '(. א)אוכל זבחי מתים , עבירות הוא עושה' ג: ר חנינא"א"

 ( רוקח) 
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 ת "כיבדו הי   –ת  "לא חש לזלזול בכבודו לכבוד מצות הי רב שמואל בר רב יצחק  

הזקן  ) קא מכסיף לן סבא : ר זירא"א , (שהיה זורקם בזה אחר זה וחוזר ותופסם, היה מרקד לפני הכלה בשלש בדי הדס) רב שמואל בר רב יצחק מרקד אתלת" :.דף יז כתובות  

; (לכבודו, הבדיל עמוד אש בינו לבין שאר העם) איפסיק עמודא דנורא בין דידיה לכולי עלמא , (כשנפטר רב שמואל) כי נח נפשיה! (תלמידי חכמיםגורם זלזול בכבוד  ש , מביישנו

אהנייה ליה שזכה  : זירא  ר רבימ א. (שאין עמוד אש מבדיל אלא לאחד בדור או לשניים בדור) דלא אפסיק עמודא דנורא אלא אי לחד בדרא אי לתרי בדרא , (וקבלה בידינו) וגמירי 

  שיטתיה , ואמרי לה, לסבא (הועיל לו שהיה מתנהג כשוטה )שטותיה , (ויש אומרים שאמר) ואמרי לה , (הועיל לו לזקן לזכות לכבוד זהענף ההדס ] לסבא  לכך משום שוטיתיה 

 .("של הזקן הועילה לו דרכו ומנהגו, שיטתו) לסבא 

, שהיה העמוד אש בצורת ענף של הדס' ולפי התוס. על כן קיבל את הכבוד הגדול ביותר במיתתו, לא חש לזלזול בכבודו בחייו  רב שמואל בר רב יצחק : פירוש 

 .שכיבדו למראה כולם בזה שבא העמוד אש והפסיק ביניהם, כמדתו' ומדד לו ה, זהו כבודו שעסק במצוה לשמח חתן וכלה, שאדרבה, ראו כולם

 

 

 בדף היומי   מדה   כנגד   מדה 

 כנגד קנאתו לע"ז   פינחס כתיבת המועדות בפרשת  

נחס שדווקא בפרשה הקרויה על שמו  י מאי זכה פיש להתבונן אכ"ט( אנו מוצאים שנכתבו כל המועדות. ו-)במדבר פרקים כ"ח  נחסי"בפרשת פ   כ"ט:- פרקים כ"ח

הפטרה של פרשת  בו , ובעוד מקו'(  נחס הוא אליהו" )ילקו"ש במדבר פרק כ"ה רמז תשע"אידברי חז"ל למדנו ש"פושמא יש לבאר, דהנה ב  נכתבו כל המועדות. 

נא לה' על שעזבו ישראל את בריתו, ובמלכים א' י"ח י"ח )וראה כל הפרק שם( אומר אליהו לאחאב שהוא,  יפרק י"ט(, קוראים על אליהו שק  נחס )מלכים א'יפ

  : "כל המבזה את המועדות (קיח.)דף  בפסחים  הנה  כלומר שעבדו עבודה זרה. ו , ו ות ה', ובהליכתם אחר הבעליםוזבם את מצואחאב וביתו, עכרו את ישראל בע

הוקבלה למועדות.   בודה זרהע וחזינן ש נא לה' על ישראל העובדים ע"ז יק  (נחסיפ ) ואליהו , אליהו הוא נחס ינחס ופ יפ  הוא ולכן, מכיוון שאליהו  , כאילו עובד ע"ז"

, חייך שתקבל את כל  נחס קינאת לע"ז שמשולה למועדותיאתה פ   - שיכתבו כל המועדות בפרשה הקרויה על שמו. בבחינת    במדה כנגד מדה נחס  יפלכן זכה  

 המועדות שיכתבו דווקא בפרשתך! 

( 49עמוד  פרי אהרן )   

 מדוע משה יהיה זה שיאמר לפינחס את שכרו 

ששר המלחמה בעומדו בעת צרה ולא   , ל בדרך משל" ץ זצ"ושמעתי מחותני הגאון מוהרי . להגיד ישרו ושכרו אכן לשון אמור משמעו אתה בעצמך לך לפינחס "... 

הרי זה האיש ראוי לקבל שכר והשר ראוי לאיזה עונש ושיהיה לו  ,  ובא איש מתוך ההמון והורה דרך איך לצאת ועל ידי זה ניצולו,  מצא ידים איך לצאת ממנה

בשביל שנתרשלו ידיו של משה ולא מצא ידיו לעשות  ,  כך.  וזהו עונש של השר, על כן מצוה המלך שיהא אותו השר מוביל מתנות למלך להאיש חיל, העדר כבוד

 '". על כן נצטווה משה שהוא יאמר לפינחס גמולו מה', בזה מאומה ופינחס התחזק והגביר חיילים לשמו ית

( העמק דבר)   

שכרו כפול משאר ימים   – המרבה בצדקה בראש חודש    

ה: " א "ח י"כ  במדבר ְקִריבּו ֹעָלה לַּ יֶכם תַּ י ָחְדשֵׁ ִים ְוַאִיל ֶאָחד ְכָבִשים ְבנֵׁי ָשָנה ִשְבָעה ְתִמיִמם'  ּוְבָראשֵׁ ". ָפִרים ְבנֵׁי ָבָקר ְשנַּ  

שכרו כפול משאר    –המרבה בצדקה בראש חודש (:  ז"ט אות ט"הובא בפסקים ותשובות סימן רמ.  ד" ד סכ"סימן ל,  א"י זיע 'ח פאלאג"למהר) בכף החיים  : פירוש 

  . אם הוסיף להוצאות ראש חודש מוסיפין לו,  ה"פ שמזונותיו של אדם קצובים לו מר"שאע(,  ז" פיסקא כ)פ המובא בפסיקתא דרב כהנא  "ונראה לבאר ע .  ימים

שיוסיפו לו כדברי  )ח ובכך יגדלו מזונות העני  "בנתינתו איפשר לעני להגדיל הוצאתו עבור ר,  ובנוסף לכך.  ח מקבל שכר כבשאר ימים"הנה על הצדקה שנתן בר 

 .  ונמצא שכרו כפול מבשאר ימים, ועל כן מקבל גם הנותן זכות על זה(, דרשהמ

ואין אדם יודע אם נתקבלה תפילתו וכמה  ,  ח עצמו הוא זמן התחדשות ותחילה"ור",  חיים של עושר"לפני תחילת החודש מבקשים  ' שבת מברכים'ל שב" עוד י

והנה על נתינת צדקה לאחר  .  ע"מראה בטחונו המוחלט ברבש, יודע כמה ירוויח באותו החודשח כשאינו  "ובזה שמרבה בצדקה דווקא בר,  ירוויח בחודש הקרוב

 .  יהיה שכרו כפול – יתכן לומר שעל נתינת צדקה עוד לפני שיודע אם ירוויח   י זהולפ, מקבל שכר, שכבר הרוויח
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 עונש עמון ומואב על הרחקת ישראל 

  ָצרֹור ֶאת ַהִמְדָיִנים "  י"ח: - כ"ה י"ז  במדבר

ם ְוִהִכיֶתם אֹוָתם:   ָלֶכם ְבִנְכלֵׁיֶהם    ִכי ֹצְרִרים הֵׁ

ֲאֶשר ִנְכלּו ָלֶכם ַעל ְדַבר ְפעֹור ְוַעל ְדַבר ָכְזִבי  

ָכה ְביֹום ַהַמגֵָׁפה ַעל   ַבת ְנִשיא ִמְדָין ֲאֹחָתם ַהמֻּ

 ". ְדַבר ְפעֹור 

ומואב   עמון  ארץ  עוד,  הפשט  דרך  "ועל 

לוט   בעבור  ירושה  לוט  לבני  נתנה  השם 

וגלה   הצדיק  את  ששרת  עמו  אביהם 

לעשות   הרשה  לא  ולכך  הארץ,  לאותה 

חטאם   מפני  אבל  בארצם,  רעה  להם 

אותם,  קרבו  ולא  ישראל  את  שהרחיקו 

וצ  וה: לא  יוהענישם להרחיקם מעל עמו 

כ"ג   )דברים  ה'  ומואבי בקהל  עמוני  יבא 

 ."מדה כנגד מדה ד'(, 

 רמב"ן( ) 

 ••• 

מדוע יזכה אליהו לברר את ספקות  

 התורה 

ן לֹו ֶאת    במדבר כ"ה כ"ב: "ָלכֵׁן ֱאֹמר ִהְנִני ֹנתֵׁ

 ְבִריִתי ָשלֹום".

מדה   בגימטריא  "לכן.  הטורים:  ובבעל 

במדה". פירוש: פינחס הוא אליהו ופינחס  

שיחיה   והשלום  החיים  ברית  את  קיבל 

לעולם. ומכיוון ש'חי לעולם' הוא מוסמך  

ע איש  מפי  הוא  איש  השילוני.  אחיה  ד 

ו" כשלא ידעו מה  פסק "קנאים פוגעים ב 

דינו של הבועל ארמית, ולכן יזכה אליהו  

 )הוא פינחס( לברר את ספיקות התורה. 

 

 ע"פ מעשיו   נחס י שכר פ 

ל ְבַקְנאֹו ֶאת ִקְנָאִתי  י"ג: - כ"ה י"א   במדבר ַעל ְבנֵׁי ִיְשָראֵׁ ִשיב ֶאת ֲחָמִתי מֵׁ ן הֵׁ ְבתֹוָכם ְוֹלא ִכִליִתי ֶאת ְבנֵׁי  "ִפיְנָחס ֶבן ֶאְלָעָזר ֶבן ַאֲהֹרן ַהֹכהֵׁ

ן לֹו ֶאת ְבִריִתי ָשלֹום: ְוָהְיָתה לֹו ּוְלַזְרעֹו ַאֲחָריו ְבִרית כְ  ן ֱאֹמר ִהְנִני ֹנתֵׁ ל ְבִקְנָאִתי: ָלכֵׁ ר  ִיְשָראֵׁ ַנת עֹוָלם ַתַחת ֲאֶשר ִקנֵׁא לֵׁאֹלָקיו ַוְיַכפֵׁ הֻּ

ל".  ַעל ְבנֵׁי ִיְשָראֵׁ

ַאַחר ֶשהּוא ָרב ֶאת ִריִבי ִקנֵׁא לֵׁאלָקיו: " ַתַחת ֲאֶשר  ִריב ָכל ִהְתַנְגדּות , ּומֵׁ הּו מֵׁ  . ְוִיְהֶיה לֹו ַהָשלֹום"  ֲאִצילֵׁ

ינֵׁי כָֻּלם ל: "ַבֲעשֹותֹו ַהְנָקָמה ְלעֵׁ ָראֵׁ ר ַעל ְבנֵׁי ִיֹשְ י ֶשְיכַֻּפר , ַוְיַכפֵׁ ן , ַבפֹוְשִעים ִמחּו ֶשֹּלא  ַעל ָלֶהם ְכדֵׁ ַנת  ָראּוי הּוא  ְוָלכֵׁ  ִלְכהֻּ

ר ָבה  ֲאֶשר  עֹוָלם  . ַבֲעָדם" ְיַכפֵׁ

 ( ספורנו) 

כנגד הארבעה   והיו  יתברך,  ה'  לו התשלום  זו נתן  שדוגמא  פרש:  זכרונו לברכה,  יוסף סאגיש,  הרב  מורי  "...והחכם 

ל יתברך, לשלם לו המצוה תשלום שלם, כנגד אלו  -הא חלוקות, והוא שאמר ה' יתברך למשה, שיאמר לו שהיה רוצה  

בעצמי נותן לו,   – הארבעה חלוקות, כנגד הראשון, אמר הוא בעצמו מיוחס, "פינחס בן אלעזר", עשה זה, גם כן "הנני"  

- ולא על ידי אחר, מדה כנגד מדה. כנגד השני, שהיא העברה הגדולה שנעשה, והוא הכניס עצמו ּוְנָקָמה, "ֹנתן לו את

בריתי שלום", שהוא חותמו של ה' יתברך, שכן הוא עושה שלום. כנגד השלישי, שהיה בפרסום גדול, שיהיה כהן. כנגד  

הרביעי, כפי הזמן, "ולזרעו אחריו ברית כֱֹהנת עולם", שיהיה לעולם ועד, כנגד אותה של הזמן. וכל כך למה? נותן טעם:  

 בני ישראל". - קיו, ויכפר עלו"תחת אשר קנא לאל

 פרשת פינחס(  , דרשות מרן רבי יוסף קארו על התורה) 

 אריכות ימים בשכר מסירות נפש 

, דכנגד מה שלא חס על חייו ומסר עצמו  מדה כנגד מדה "... וזהו גם כן הטעם שאמר הנני נותן לו את בריתי שלום, ר"ל  

 על קידוש ה', הנני נותן לו את בריתי שלום שהוא אריכות ימים". 

 רי"א(  וד ישראל עמ ישמח  ) 

 אימתי, ומדוע?   – ברא מזכי אבא  

תּו".  כ"ו י"א:   במדבר  "ּוְבנֵׁי ֹקַרח ֹלא מֵׁ

אמרו חז"ל "ברא מזכי אבא", פירוש, הבן מזכה את אביו במעשיו הטובים. מדוע אפוא לא הועילו בני קרח להציל את  

אביהם בזכותם. אלא, כל עיקר כלל זה שאמרו חז"ל, אינו אלא אם לא נתקלקל האב ביסוד האמונה אבל "כופר" לא  

מהיותו בן לאביו שבשמים, כך לא ייחשב לו בנו    , כשם שהוא התעלםמדה כנגד מדה מועיל לו זכויות בנו, ומשום  

  רח בזכות בניו.ו רח ועדתו כפרו בעיקר, כמאמר הכתוב "הנועדים על ה'", לכך לא ניצל קונצל בזכויותיו. וכיון שקילה

 ( ע"פ רבי אליהו לופיאן זצ"ל) 

 



 "  ח מן השמים " שי " 
 זצ"ל   הגר"ח קניבסקי   ספר הזכרון למרן 

 

 

ידושים, ביאורים ועיונים בתנ"ך, גמרא ומדרשים,  הנידונים בספר והשאלות והתשובות שבו, ישנם ח שלל מקצועות התורהאוצר   בין

ואמונה, מוסר והשקפה, אגדה ותפילה, נטילת  בירורי הלכה בד' חלקי שו"ע, מעשים והנהגות, עצות, הערות והארות, חינוך, חיזוק  

ציצית, תפילין, בית כנסת, פרנסה, רופאים ורפואה, ענייני שמות ושידוכים, כיבוד הורים, שלום בית, שבת וימים טובים, ארץ    ידים,

  נפש, שמירה   , פיקוחוריםגרים וגי,  חיידרים, ישיבות, כוללים וסמינריםלבוש,    ענייניישראל, פריה ורביה, עין הרע, תשובה וגאולה,  

צניעות,    מעשר וצדקה, ברית מילה, ספר תורה, נזיקין, ממונות,, ספרים וסיומים,  הלכות והנהגות הרב והחכםוהצלה, קירוב רחוקים, 

הוד סיפורי  וקרקעות,  ועוד  נאצלים  דירות  שנחזו,  מופתים  שנתקיימו,  ברכות  סגולות שנגלו,  מחוויות מעוררות השראה,  זכרונות   ,

 .עודו

 . כשחלקן מפתיעות ומדהימות ביותר זצ"ל,   הגר"ח קניבסקי כמות עצומה של תשובות ממרן  
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