


חסד,  ובעל  יקר  איש  של  בביתו  זה  היה 
אשר פתח את ביתו לרווחה לכל אורח, חולה 
ונזקק. תדיר סעדו על שולחנו אורחים שונים 
חמה  פינה  מצאו  באהלו  מגוונים,  ממקומות 
המשונים  או  השונים  גם  האנשים,  סוגי  כל 
אדם  גם  נמנה  הקבועים,  אורחיו  בין  ביותר. 
גלמוד ובודד, אשר היה סועד על שולחנו מדי 

שבת בשבתו בקביעות.
משום  השבת,  סעודת  בעת  אחת,  שבת 
מה נפגע האורח שכבר הפך לבן בית. משהו 
לא היה מספיק לכבודו לפי טעמו, והוא החל 
זועק וצועק על הפגיעה האיומה בכבודו, ובין 
בתחילה  הבית.  בעל  על  גם  מתפרץ   - היתר 
את  ובהבנה  באהבה  קיבל  המארח,  שתק 
מספר  בעוד  כי  וחשב  וההטרדה,  ההפרעה 
דקות יישכח הדבר ולא ייזכר עוד, אך הלה לא 
נרגע... התפתח דין ודברים סוער, מריבה של 
ממש פרצה, ובעיצומה - קם האורח ועזב את 

הסעודה, ולא שב אל הבית יותר...
הענין כמעט שנשכח, אף שעדיין תפס פינה 
מציקה בלבו של המארח, שהיה יהודי עם לב 
טוב באמת, והיטב חרה לו הדבר כיצד הגיע 
למצב של מריבה והשפלה מול אורחו המסכן. 
אך מה יעשה, כך הצדיק את עצמו, הלא לא 

נותרה בידו ברירה...
בהם  ימים  תשובה,  ימי  עשרת  ובאו  קרבו 
כל יהודי עושה את חשבון נפשו ובודק בחדרי 
רעייתו  האחרונה.  בשנה  עליו  עבר  מה  לבו 
של בעל הבית נזכרה בסיפור המעשה, ופנתה 
הכפורים,  יום  לקראת  עכשיו,  'אולי  לבעלה: 
נכון  תבקש את סליחתו של האורח שנפגע? 
ולשוב  לוותר,  עדיף  אולי  אך  איתך,  שהצדק 

ליצור עמו ברית שלום ואחווה?'
אני  'הן  לשמוע.  האב  סירב  בתחילה, 
מידיי  שנהנה  זה  ואורח  הבית,  בעל  כאן 
הנלוזה  בהתנהגותו  הכריחני  תקופה,  במשך 
סליחה?!'  ממנו  אבקש  שאני  להשתיקו. 
חיכתה  כמו  רעייתו  אך  בתדהמה.  שאל   -
לטיעון הזה כדי לשוב ולטעון: 'הן יש לנו בת 
בשידוכים כבר תקופה ארוכה, ואיננו מוצאים 
את החתן המיועד. שמא עניין זה הוא המעכב 
בעדנו מלחוג את שמחת אירוסיה? הרי נכון 
שהצדק עימנו - אבל אולי המחלוקת הקטנה 
עם האורח הזר היא המונעת מהשמחה לפרוץ 

לביתנו?'
אחרי  לחפש  והחליט  השתכנע,  האב 

'אולי  ושוב,  שוב  הרהר  יודע',  'מי  האורח. 
כל  חמורה  ההוא  האורח  עם  המחלוקת 
אולי  שמחתי...  את  המעכבת  שהיא  עד  כך, 
מסתובב  כי  רק  בפניי,  סגורים  שמים  שערי 
יהודי שנפגע ממני... אעשה כל מאמץ לאתר 
ההדורים  את  עמו  ליישב  ההוא,  האורח  את 
שערי  לי  לפתוח  אזכה  זה  ובזכות  כמקדם, 
שמים ולהביא את השמחה אל ביתי!'- החליט 

באומץ.
אחרי  קלה.  היתה  לא  שהמשימה  אלא 
חיפוש ארוך, גילה בעל הבית שהאורח עבר 
רק  למצאו.  מאוד  וקשה  בחו"ל,  להתגורר 
קשר,  עמו  ליצור  הצליח  רב  מאמץ  אחרי 
 - המארח  של  קולו  את  האורח  וכששמע 

שתיקה  השתררה  לקו,  מעבר  מטיבו 
מפיו  שפרצו  לפני  רגע  המומה, 

ביטויי התרגשות עזים. האורח 
המארח  של  מגדלותו  נפעם 
לאתרו  כך  כל  שהתאמץ 
וכמובן  סליחתו,  את  ולבקש 
והשיחה  לו על אתר,  - מחל 
'גמר  באיחולי  הסתיימה 

לערוך  ושיזכה  טובה'  חתימה 
שמחה בקרוב מאוד...

השלום  של  קסמו  סוד  לפעמים, 
ובאופן  מיידית,  הישועה  את  פועל  והאחווה 
התקשר  כיפור  יום  במוצאי  כבר  בולט.  כה 
שדכן, אשר הציע הצעה כלילת מעלות, חתן 
בעל  של  לבתו  בדיוק  שממתין  וייחודי  נדיר 
הבית... בליל ערב חג הסוכות נשברה הצלחת, 
שהאב  תוך  בשמחה,  'לחיים'  שתו  והצדדים 
האושר  על  להודות  איך  יודע  אינו  המאושר 
המיידית  הישועה  על  בחלקו,  שנפל  הרב 

המוכחת בזכות הבריחה ממחלוקת...
החג,  לאחר  עדיין.  תם  לא  סיפורנו  אך 
נערכה שמחת האירוסין בהשתתפות אורחים 
ועוד.  שכנים,  מכרים,  משפחה,  בני  שונים, 
הברכות  בין  השמחה,  של  בעיצומה  והנה, 
אורח  הופיע  העשירות,  לטעימות  המרגשות 

מפתיע במיוחד - - - 
לפני  שאך  גלמוד,  אורח  אותו  זה  היה 
שבועיים שהה בחו"ל וסלח משם על הפגיעה 
בו. והנה, הפלא ופלא – גם הוא כאן בשמחה, 

נרגש ומרקד, שש ושמח...
ואז  בידידות,  ידיים  לחצו  והאורח  האב 
עד  נוסף  טפח  וחשף  המפתיע,  האורח  אמר 

מתפלא  בטח  'אתה  השלום:  של  כוחו  היכן 
שמיד  קרה  וכיצד  מחו"ל,  הנה  הגעתי  מדוע 
אחרי החג באתי לכאן בזריזות ועוד הספקתי 
האורח  המשיך  ובכן,'  בשמחתך...  להשתתף 
שבשעה  לבשר  'הנני  בהתרגשות,  והכריז 
אני  גם  ארוכות,  בדידות  שנות  אחרי  טובה, 

התארסתי אמש עם כלה מארץ ישראל!'
'מזל טוב!' - הכריז המחותן בהתרגשות, ושב 
ולחץ את ידי אורחו. 'זכינו, בסייעתא דשמיא! 
הנה כי כן, בזכות המחילה המשותפת, בזכות 
בחיים  והתחלנו  העבר  פגיעות  את  שמחקנו 
חדשים בשלום ואהבה - זכינו לערוך שמחות 

באותה עת!'
וסופר  בזמננו,  שקרה  אמיתי  זה  סיפור 
הגה"צ  מפי  נאמן  ממקור  בעדות 
שליט"א,  בידרמן  אלימלך  רבי 
שינוי,  לעשות  ההחלטה  איך 
המחלוקת  את  למחוק 
והפגיעות הישנות ולפתוח דף 
גלויה  לישועה  הביאה  חדש, 
לראות,  מדהים  וברורה. 
המחלוקת  מחיקת  כיצד 
עבורם  פתחו  השלום  וטיפוח 
שערי שמים, וזיכו כל אחד מהם 
ביקש  ואותה  זקוק,  היה  לה  בישועה 

והתפלל זמן רב כל כך.
לא פעם יהודים משוועים בתפילה, מתחננים 
מקירות ליבם, זועקים אל ה' לישועה. עורכים 
הדור,  צדיקי  אצל  מתברכים  סגולה,  כל 
נרגש...  בתחנון  הצדיקים  קברי  בין  עוברים 
כל הסגולות הללו בוודאי מקרבות ומחישות 
את הישועה, אך לפעמים היא חסומה, שערי 
וכששטן של  מחלוקת.  יש  כי  נעולים,  שמים 
מחלוקת מרקד, כשמלאך רע של מריבה יכול 
להתבטא – הדרך עלולה להיחסם, והישועה 

עשויה להתרחק...
האישית,  ההיסטוריה  דפי  בין  נדפדף  הבה 
בהווה,  גם  נציץ  והקהילתית,  המשפחתית 
כל  וננקה  לזולתנו,  בינינו  היחסים  את  נבחן 
בדל מחלוקת, כל חלקיק מריבה. הנה נתפייס, 
ריבים  בו  שאין  ומאושר  מואר  בעולם  נחיה 
עבורנו  שייפתחו  ונזכה  מחלוקות,  בו  ואין 
טובה  שפע,  רוב  לנו  וירעיפו  שמים,  שערי 

וברכה!
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ביום ראשון יחול צום י"ז בתמוז, והשנה הוא צום דחוי, ויש בזה קצת נפקא מינה א. 

לענין חתן ואבי הבן (והיינו שעושה לבנו ברית מילה באותו יום) והמוהל, שבצום דחוי של י"ז 
בתמוז אינם צריכים להתענות. אולם שאר האנשים כולם חייבים לצום (חוץ מהפטורים כגון 
יולדת ומעוברת וכו'), ואע"פ שאדם עובד ביום זה צריך לצום למרות שתענית מפריעה לו 

בעבודתו (ואם יוכל לבקש יום חופש ממעסיקו עדיף כדי שיהיה לו הצום יותר קל).
והטעם שכל ישראל מתענים ביום זה מפני הצרות והדברים הקשים שארעו בהם, ב. 

וכדי לעורר את הלבבות ולפתוח דרכי התשובה, ויהיה זה זכרון למעשינו הרעים ולפשפש 
במעשה ידינו ולחזרה בתשובה.

 המשנה במסכת תענית (דף כו' עמוד ב') מספרת על חמשה דברים ארעו בי"ז בתמוז: ג. 
  א. נשתברו הלוחות - כאשר משה רבינו ירד מהר סיני וראה את עם ישראל שחטאו 

בעגל שבר את הלוחות, ודבר זה היה בי"ז בתמוז. 
ב. בוטל קורבן התמיד - בימי בית המקדש היו מקריבים קורבן התמיד בכל יום, וביום 

י"ז בתמוז בוטל התמיד.
ג. נבקעה העיר ירושלים שהייתה במצור - בזמן בית המקדש השני.

ד. שרף אפוסטמוס הרשע את התורה - יש אומרים שאפוסטמוס היה שר יווני ושרף 
את ספר התורה שהייתה מונחת בעזרה שבבית המקדש וזה היה הספר המדויק שהיה 
בידם והיו מגיהים ממנו שאר ספרי תורה, ולכך שריפתו הייתה צרה גדולה לעם ישראל, 

ויש אומרים שהיה בימי הרומאים.
ה. הועמד צלם בהיכל - יש אומרים שזה אותו אפוסטמוס, ויש אומרים שמנשה המלך 

הוא זה שהעמיד צלם בהיכל.
צום י"ז האיסור הוא רק באכילה ובשתיה, אבל שאר האיסורים שאסורים בתשעה ד. 

באב כנעילת הסנדל וכו' מותרים בצום י"ז בתמוז, ולכן מעיקר הדין מותר להתקלח ביום 
הצום עצמו, ואפילו במים חמים, והמחמיר שלא לרחוץ כל גופו במים חמים תבוא עליו 

ברכה, אולם מותר לטבול במקוה במים חמים.  
בלילה ה.  ישן  אם  מקום  ומכל  הכוכבים,  צאת  עד  מעלות השחר  הוא  הצום  תחילת 

לא  שעוד  אפילו  ולשתות  לאכול  לו  אסור  הלילה  באמצע  משנתו  וקם  התענית  שלפני 
ולכן נחשב כאילו  והשתייה  לישון הסיח דעתו מן האכילה  התחיל הצום, מכיוון שהלך 
נכנס לתענית, ולכן אדם שרוצה לאכול ולשתות לפני עלות השחר צריך לעשות תנאי לפני 
שהולך לישון שכוונתו לקום במהלך הלילה לאכול ולשתות, ובמידה ושכח ולא עשה תנאי 
וקם לפני עלות השחר אסור לאכול. אולם אם מרגיש צימאון, השותה יש לו על מי ליסמוך 

ובפרט אם רגיל לקום ולשתות במהלך הלילה.
אין מן הנכון לשטוף את הפה ביום הצום, אולם בפחות מרביעית במקום צורך מותר, ו. 

ויזהר שלא יבלע את המים, ולכן מי שקשה לו בבוקר שהוא קם משנתו לא לצחצח שיניים 
ביום התענית, או שיש לו ריח רע מפיו מותר לו לצחצח שיניו או לשטוף את פיו, וכמובן 

שיזהר שלא יבלע את המים, ויכניס לפיו פחות מרביעית (81 גרם).
מי ששכח ובירך על מאכל או משקה ולפני שטעם נזכר שהיום צום יטעם כל שהוא מן ז. 

המאכל או מהמשקה, כדי שברכתו לא תהיה לבטלה (משום שברכה לבטלה לדעת מרן השולחן 
ערוך זה איסור דאורייתא ואיסור אכילה ביום התענית הוא מדרבנן, ואע"פ שיש אומרים שחיוב התענית 
הוא מדברי קבלה מכל מקום זה בוודאי אינו חיוב מדאורייתא), אולם פשוט שאחר שטעם אסור לו 

להמשיך לאכול או לשתות וצריך להמשיך ולהתענות.
צריך לומר "עננו" בתפילת שמונה עשרה, ומנהג הספרדים לומר "עננו" בתפילת ח. 

שחרית ובתפילת מנחה (וכל זה בשלוש הצומות י"ז בתמוז, צום גדליה, עשרה בטבת, ובתשעה באב 
אומרים "עננו" גם בתפילת ערבית שמתחיל הצום), ומנהג האשכנזים לומר "עננו" רק בתפילת 

מנחה.
היחיד שמתפלל שמונה עשרה אומר "עננו" באמצע ברכת "שמע קולנו" והשליח ט. 

ציבור בתפילת החזרה בקול רם אומר "עננו" ברכה בפני עצמה בין ברכת "גואל ישראל" 
לברכת "רפאנו", והטעם שקבעו שם משום שנאמר "יהיו לרצון אמרי פי, והגיון לבי לפניך, 
ה' צורי וגואלי" "אמרי פי" זה תפילה, ובמזמור שאחריו כתוב "יענך ה' ביום צרה", נמצא 
שיש לסמוך גאולה לתפילה, וכשאומר ברכת "גואל ישראל" הרי זה גאולה ולכן אומר 

"עננו" שזה תפילה שה' יתברך יענה בתפילתנו שאנו בצרה.

הפרשה מתחילה בשכר של פנחס עבור מעשה 
כפי  עצום.  שכר  שלום'  ל'ברית  שזוכה  קנאותו, 
השכר אנו מבינים את גדול החשיבות במעשה זה 
של פנחס, וכפי שהכותב מתאר "ְולֹא ִכִּליִתי ֶאת ְּבֵני 
ְּבִקְנָאִתי" הרי לימד אותנו הכתוב שהיתה  ִיְׂשָרֵאל 
כאן גזירה קשה מאוד על עם ישראל עד כדי כליה 
ח"ו. וכן מבואר במדרש רבה (שמות תרומה פרשה 
לג) מיד קרא הקדוש ברוך הוא למשה, ואמר לו: 
בא ואודיעך מי העמיד זרעו של אברהם, שנאמר 
מעושר  שם  "נבחר  נאמר  לכך  אלעזר,  בן  פינחס 
רב". עכ"ל. הרי שאומר המדרש שפינחס העמיד 

את זרעו של אברהם. 
ויש להתבונן בזה, והרי במשך ארבעים שנה שהיו 
במדבר הכעיסו עם ישראל את הקב"ה כמה וכמה 
פעמים, ובכל פעם ניצלו. החטא הראשון היה חטא 
הניחה  "ועתה  למשה  הקב"ה  אמר  שעליו  העגל, 
להתפלל  שעליו  רבינו  משה  הבין  אותי,  עזוב  לי" 
על עם ישראל, ואכן כלל ישראל ניצלו מכליה ע"י 
והקב"ה  המרגלים  חטא  היה  מכן  לאחר  תפילתו. 
רצה לכלותם ושוב משה רבינו בקש רחמים עבורם 
והקב"ה קיבל את תפילתו. גם במחלוקת של קרח 
רצה הקב"ה לכלותם כרגע וכבר התחיל הנגף בעם, 

ואהרן הכהן תפס את מלאך המוות ורובם ניצלו. 
אבל כאן בחטא בנות מואב, נגזרה כליה על כלל 
ישראל בשעה שחטאו בבנות מואב, ולולי שפנחס 
קם והרג את זמרי, היה הקב"ה מכלה מיד את כלל 
עם  אפילו  לדבר  ובלי  שהייה,  שום  בלא  ישראל 
משה ואהרן, הקב"ה פשוט היה מוחץ את כל עם 
ישראל. ומדוע חטא זה כל כך גדול, עד שנאמר בו 

"ולא כליתי".
התשובה  זצ"ל  פינקוס  שמשון  ר'  הגאון  מבאר 
לכך, ניקח אותה בדרך של משל: כאשר החטאים 
'שוברים  אפילו  לפעמים  המשפחה,  בתוך  נעשים 
הרי  מיד,  לא  ואם  מתפייסים,  בסוף  אך  חלונות', 
שבהגיע ערב יום כיפור ודאי מתיישרים ההדורים 
וממשיכים לחיות. ולכן חטא העגל, מחלוקתו של 
המבטאים  המרגלים  של  ההבל  דברי  וכן  קרח, 
ואעפ"כ  חמורות,  עבירות  היו  אמונה.  חוסר 

"סלחתי כדברך". 
מסוג  חטא  היה  מואב  בנות  חטא  זאת  לעומת 
מחוץ  היהודי,  הבית  מתוך  יציאה  לגמרי,  אחר 
לכותלי המשפחה. וזהו חטא בלתי נסלח. לשם כך 
את  "קנא  שבמעשהו  פינחס  של  קנאותו  נדרשה 
קנאתי" קנאתו של הקב"ה. בלי זה כביכול הדלת 
היתה נטרקת ושוב לא היתה תקנה. כי יהודי אינו 
רק מי שמניח תפילין או אפילו זה שיש לו יראת 
שמים. יהודי הוא כביכול 'רעייתו' של הקב"ה. אצל 
היהודי צורת חייו היא בשותפות עם השי"ת. הוא 
קם בבוקר והולך לישון עם השי"ת. הוא אוכל עם 
כביכול  הוא  הקב"ה  ודבר,  דבר  בכל  וכך  השי"ת, 
"בעלי" ומהווה את מרכז החיים שלי. ולכן חטא זה 

פוגם בכל הקשר עם הקב"ה.
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