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פנחס

ארגון "עזר מציון" בשיתוף "הגמ"ח" שע"י מוסדות הרב רבי ,יוצאים במבצע
חסד ענק ,ישנם משפחות רבות בחולון המקבלות אוכל חם מארגון "עזר
מציון" [זה האוכל היחיד שהם אוכלים!] לצורך החלוקה אנו זקוקים
למתנדבים שיאמצו להם משפחה או יותר לתת להם את האוכל אחת לשבוע
[לכל השבוע!].
כמו כן אנו זקוקים למתנדבים שיסיעו חולים ובני משפחותיהם לקבלת טיפול
רפואי ,זה יכול להיות בדרך לעבודה או בחזור ,בלי המתנה ובזבוז זמן מיותר,
פשוט זה נהנה וזה לא חסר!
כמו כן ישנן אפשרויות רבות ועצומות של חסד של אמת עם החיים ,אם אתה
רוצה לזכות ולהיות חלק ממי שנאמר עליו" :מה יעשה אדם וינצל מחבלו של
משיח יעסוק בתורה ובגמילות חסדים"
אתה מוזמן להצטרף – צלצל עכשיו:

[ 03-6595070גב' ריקי תחי'] [ 052-2544653משה טראובה] [ 053-7171958שאלתיאל גירחיש]

מלחמה למען השלום
מאת :הרב אליהו רבי
בפרשת פנחס ,מופיעה אחת הסתירות הגדולות ביותר לכאורה בין
מעשה טוב לשכרו.
הרי כולנו יודעים שכל מדותיו של הקדוש ברוך הוא הן מדה כנגד מדה
(סנהדרין צ' ע"א) .ואם כן ,על מעשה טוב שנעשה בדרך של מלחמה אמורה
להגיע תגובה שמימית בצורת מלחמה חיובית ,ומאידך על שלום שיעשה
אדם בזה העולם ,תגיע תגובה של שלום שתעניק לו אור ושלווה.
אולם כאן בפרשת פנחס ,אחרי שקראנו בשבת שלפניה על פנחס
שעורך מלחמת קודש לכבוד ה' ומכה ברומח את פורצי הגדר בחוצפה
נגד ה' יתברך ,מקבל פנחס מתנה שמימית המדהימה ביופיה כמו
בהיפוכה המושלם" :הנני נותן לי את בריתי שלום" (במדבר כ"ה ,י"ב).
פנחס שלא נהג ביד רכה בעוברי עבירה ,שלא הלך איתם בשיטת ה'ימין
מקרבת' ,שלא הטיף להם דברי מוסר ברוך ובאהבה ,זכה למתנת
האהבה והרוך הגדולה ביותר הלא היא "השלום" .מילא אם היה נוהג
בדרך של שלום וכך מציל את העם ,היתה מגיעה לו המתנה הנפלאה
הזו .אבל להעניק על מלחמת קודש מתנה של שלום קודש ,לכאורה זו
סתירה לכל המקובל וכאמור שכל מידותיו של הקדוש ברוך הוא הן מידה
כנגד מידה.
ובמדרש על הפרשה מופיע בעריכה קלה המלל הפלאי הבא:
אמר הקדוש ברוך הוא מגיע לפנחס שיטול את שכרו" ,לכן אמור הנני
נותן לו את בריתי שלום" .גדול ה'שלום' שניתן לפנחס ,שאין העולם
מתנהג אלא ב'שלום' .והתורה כולה 'שלום' ,שנאמר (משלי ג) "דרכיה
דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום" .ואם בא אדם מן הדרך ,שואלים לו
ל'שלום' .וכן בשחרית שואלים לו ל'שלום' ,ובערב שואלים לו ל'שלום'.
בברכות 'שמע ישראל' חותמים "פורס סוכת שלום" .את התפלה
חותמים במילה 'שלום' ,בברכת כהנים חותמים ב'שלום' .אמר רבי
שמעון בן חלפתא אין כלי מחזיק ברכה אלא 'שלום' ,שנאמר (תהלים כט)
"ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום" (במדבר רבה פינחס פרשה כא סי' א).

כלומר ,שההרחבה של ברכת השלום ,היא בעצם הברכה הגדולה
והכוללת ביותר .והיא נתנה לאדם שבעצם עשה מלחמה ,קדושה אמנם
ככל שתהיה ,אבל מ ל ח מ ה.
והתשובה לכך ,מלמדת מחכימה ומחייבת כאחד.
ישנם זמנים שבהם יש לעזוב את הנהגת הרוך והרחמים ,את עדינות
הנפש ואת אצילות הרוח ,ולנהל את הדבר הרחוק והגרוע ביותר הקיים
בעולם ,הלא היא המלחמה.
כאשר עומדים מולנו אנשים המתריסים ,המחטיאים ,המבזים ,שאינם
רוצים לשמוע מילה כי אם לנאץ ולגדף .שם לא משתמשים בנשק
השלום ,שם לא מדברים בדרכי נועם ,שם כבר צריך לנהל מלחמה למען
שמו יתברך.

אדם שזוכה על ידי מעשה שעושה להנחיל שלום על ישראל ,לגרום
לשלום בשמים ,לגרום לשלום בין ישראל לאביהם שבשמים .לא רק שלא
נחשד במחלוקת בפירוד ובסכסוך ,אדם כזה נקרא עושה שלום .ולא רק,
אלא עושה השלום הגדול ביותר .ולא זו בלבד ,אלא יזכה למתנת שמים
הגדולה ביותר הלא היא מתנת ה'שלום'.

והחידוש פה הוא גדול הרבה יותר .כאן אנחנו לומדים ,שלא רק
שמלחמה זו היא טובה נכונה וקדושה ,אלא הרבה יותר מכך ,המלחמה
כאן היא לא נקראת "מלחמה" אלא "שלום".
אדם שזוכה על ידי מעשה שעושה להנחיל שלום על ישראל ,לגרום
לשלום בשמים ,לגרום לשלום בין ישראל לאביהם שבשמים .לא רק שלא
נחשד במחלוקת בפירוד ובסכסוך ,אדם כזה נקרא עושה שלום .ולא רק,
אלא עושה השלום הגדול ביותר .ולא זו בלבד ,אלא יזכה למתנת שמים
הגדולה ביותר הלא היא מתנת ה'שלום'.
***
ומה הלקח שלנו לחיינו הפרטיים ,מה הלקח שלנו ליום יום?
כאשר ניצבים מולנו אנשים שמבינים שהם מבינים טוב יותר מדעת
תורה ,כאשר ניצבים אנשים שיש להם דעות על רבותיהם ועל גדולי
ישראל ,כאשר אנשים מחציפים את פניהם ורוצים ללמד את הרבנים
איך מנהלים את מוסדות התורה ,איך מתנהגים ,ואיך יוצרים שלום
בעם ישראל .אם הם באים ללמד אותנו ,והם אינם רוצים לשמוע.
תפקידנו לא רק שלא לשמוע אותם ,לא רק שלא לענות להם ,אלא
להרים כשופר את קולנו ולזעוק נגדם מרה 2אתם עוכרי היהדות ,אתם
שונאי ישראל האמיתיים ,עליכם נאמר "מהרסיך ומחריביך ממך
יצאו" .עם אנשים כמותכם לא נכנסים למשא ומתן ,לא מנסים
לעשות שלום ,ולא מנסים להסביר דברים בדרכי נועם" .ולרשע אמר
אלוקים מה לך לספר חוקי ותשא בריתי עלי פיך " ,וכמאמר התנא
בהגדה "אף אתה הקהה את שיניו".
לפעמים אנו רואים את גדולי ישראל מנהלים מלחמת חורמה נגד מהרסי
היהדות ,ואנו שואלים את עצמנו :להיכן נעלמה אהבת ישראל העצומה
שלהם ,להיכן הלכו ע דינות נפשם וטוהר מדותיהם .וכאן אנו מוצאים את
התשובה האמיתית! אם החליט גדול בתורה לנהל מלחמה ,אם החליט
לפרסם את עושי העוולה ,זוהי החלטת קודש .ובכך הוא יוצר את השלום
הגדול ביותר ,בכך הוא מקרב את הגאולה על ידי ברכת השלום שתושפע
ממעשהו הכביר.
לא נהיה כסילים ,ונבוא לגדולי ישראל עם הצעות לשלום ,או לאהבת
ישראל ,או לשיח בדרכי נועם .ברגע שהגדולים החליטו על המלחמה,
מבחינתנו זו הדרך היחידה לשלום .ורק אם נדבק בה נזכה לברכת
השלום.
יזכנו ה' יתברך ללכת בדרכם של רבותינו ומאורינו ללא שינוי וסיג ,להבין
עד כמה הם היחידים המבינית בדעת תורתם הגדולה את הדרך אשר נלך
בה .נעמוד לימינם במסירות נפש ,ונזכה במהרה בימינו לראות את חזונם
מתגשם" ,ומלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים" ,אמן.
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