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החה"ג ח' תשרפ תחידמאן שליט"א
תחשת תשרפ תשע"ד

בפרשת  הקריאה  כי  נראה  נתבונן  כאשר 

פנחס, חלה תמיד או בשבת קודש שלפני שלושת 

שלושת  של  הראשונה  בשבת  או  השבועות, 

ימי  ט' באב, הנקראים  עד  בתמוז  מי"ז  השבועות 

"כל  א-ג(:  )איכה  הכתוב  שם  על  המצרים"  "בין 

חובה  יש  שבהם  המצרים",  בין  השיגוה  רודפיה 

ודואג  מיצר  להיות  מישראל,  אחד  כל  על  יתירה 

על חורבן בית המקדש וגלות ישראל ולהתפלל על 

הגאולה השלמה.

כי  למדנו,  לא:(  )מגילה  הברייתא  מדברי  והנה 

במשך  הפרשיות  קריאת  את  סידר  הסופר  עזרא 

כל שבתות השנה בכוונה מיוחדת, ]ותיקן לקרוא 

את שתי פרשיות התוכחות, פרשת בחוקותי לפני 

לפני ראש השנה,  כי תבוא  ופרשת  חג השבועות 

מזה  להבין  נשכיל  וקללותיה[.  שנה  שתכלה  כדי 

פנחס  פרשת  לקרוא  עזרא  שסידר  מאחר  כי 

בתחילת בין המצרים, הרי ברור שיש קשר אמיץ 

ביניהם.

את  שעברו  בשנים  פעמים  כמה  ביארנו  וכבר 

הקשר הנפלא בין פרשת פנחס לימי בין המצרים, כי 

בפרשה זו רמז לנו הכתוב שהקב"ה הבטיח לפנחס 

שיזכה להיות אליהו הנביא, שיבוא ויבשר לישראל 

על הגאולה באחרית הימים ]כמו שנבאר בהמשך 

ימי  זו לקראת  לכן תיקנו לקרוא פרשה  המאמר[, 

בין המצרים, כדי לחזק את רוחנו בימים הללו שלא 

כי בסופו של דבר ישלח  נתייאש בגלות הארוכה, 

הקב"ה את פנחס זה אליהו לבשר לנו על הגאולה 

לעורר  רצוננו  זו  שבקריאה  ועוד,  זאת  השלמה. 

הבטחתו  את  שיקיים  הקב"ה,  לפני  שמים  רחמי 

לפנחס הוא אליהו: "הנני נותן לו את בריתי שלום", 

שיזכה לבשר לישראל על הגאולה השלמה.

 תשרפ זה אליהו
עתיד לעשות שלום בעולם

בין  הקשר  שאת  ביתר  לבאר  דרכי  חשבתי 

פרשת פנחס לימי בין המצרים, על פי מה שכתוב 

בפרשתנו )במדבר כה-יא(:

את  השיב  הכהן  אהרן  בן  אלעזר  בן  "פינחס 

בתוכם  קנאתי  את  בקנאו  ישראל,  בני  מעל  חמתי 

ולא כליתי את בני ישראל בקנאתי, לכן אמור הנני 

יונתן:  בתרגום  ומפרש  שלום".  בריתי  את  לו  נותן 

שלם,  קימי  ית  ליה  גזר  האנא  שלום,  בריתי  "את 

למבשרא  לעלמא,  ויחי  קיים  מלאך  ואעבדיניה 

שלום,  בריתי  "את  פירוש:  יומיא".  בסוף  גאולתא 

הרי אני כורת עמו את בריתי שלום, ואעשנו מלאך 

באחרית  הגאולה  על  לבשר  לעולם,  ויחיה  קיים 

הימים".

וצריך ביאור איפה מצינו רמז בפסוק זה: "הנני 

אליהו  יהיה  שפנחס  שלום",  בריתי  את  לו  נותן 

שיבשר על הגאולה באחרית הימים. ונראה לפרש 

כי פירושו עולה בקנה אחד  יונתן,  כוונת התרגום 

עם מאמר המדרש )ילקוט שמעוני כאן(:

"לכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלום. אמר 

לו  אמר  אליהו,  הוא  פנחס  לקיש,  בן  שמעון  רבי 

בעולם  וביני  ישראל  בין  שלום  נתת  אתה  הקב"ה, 

הזה, אף לעתיד לבא אתה הוא שעתיד ליתן שלום 

ביני לבין בני, שנאמר )מלאכי ג-כג( הנה אנכי שולח 

לכם את אליהו הנביא לפני בוא יום ה' וגו' והשיב 

לב אבות על בנים".

הרי מבואר כי תפקידו של אליהו הנביא הוא 

)עדויות  במשנה  שנינו  וכן  בעולם,  שלום  לעשות 

לא  בא  אליהו  שאין  חכמים,  שיטת  לפי  מ"ז(  פ"ח 

בעולם,  שלום  לעשות  "אלא  לקרב:  ולא  לרחק 

שנאמר הנה אנכי שולח לכם את אליה הנביא וגו', 

והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם".

)במדב"ר כא-ג( על פנחס  וזהו שדרשו במדרש 

אתו  היתה  "בריתי  ב-ה(:  )מלאכי  שכתוב  מקרא 

ולעשות  נצחיים  לחיים  זכה  כי  והשלום".  החיים 

דברי  ביאור  זהו  כי  מעתה  אמור  בעולם.  שלום 

הקב"ה  שהבטיח  מה  שמפרש  יונתן  התרגום 

שיהיה  "הנני נותן לו את בריתי שלום" –  לפנחס: 

לקראת  בעולם  שלום  שיעשה  הנביא  אליהו 

הגאולה העתידה.

 אליהו יעשה שלום בעולם
לתקן התגם של ששאת רשם

לשלוח  הקב"ה  שעתיד  הטעם  לבאר  יומתק 

כהכנה  בעולם  שלום  לעשות  הנביא  אליהו  את 

ששנינו  מה  פי  על  העתידה,  הגאולה  לקראת 

בגמרא )יומא ט:(:

שלשה  מפני  חרב,  מה  מפני  ראשון  "מקדש 

וגלוי עריות ושפיכות  זרה  בו, עבודה  דברים שהיו 

בתורה  עוסקין  שהיו  שני  מקדש  אבל  דמים... 

מפני  חרב,  מה  מפני  חסדים  וגמילות  ובמצות 

שנאת  ששקולה  ללמדך  חנם,  שנאת  בו  שהיתה 

עריות  גלוי  זרה  עבודה  עבירות,  שלש  כנגד  חנם 

ושפיכות דמים".

הנה כי כן מטעם זה עתיד הקב"ה לשלוח את 

רבה לקראת  בעולם כהכנה  אליהו לעשות שלום 

הגאולה העתידה, כי מאחר שבית המקדש השני 

נחרב בגלל שנאת חנם, לכן אין הגאולה העתידה 

בית  את  הקב"ה  לנו  יבנה  אז  אשר  לבוא,  יכולה 

המקדש השלישי, רק אחרי שיקדים אליהו הנביא 

לעשות שלום בעולם, כדי לתקן את הפגם הגדול 

של שנאת חנם שגרמה לחורבן בית המקדש.

הנביא:  לשון  בזה  לפרש  תבלין  להוסיף  ויש 

בוא  לפני  "הנה אנכי שולח לכם את אליהו הנביא 

יום ה' הגדול והנורא, והשיב לב אבות על בנים ולב 

שאליהו  מאחר  ביאור  וצריך  אבותם".  על  בנים 

הכתוב  הזכיר  מדוע  בעולם,  שלום  לעשות  עתיד 

ויש לומר על פי מה  רק השלום בין אבות לבנים. 

ששנינו בגמרא )שבת לב:(: "בעוון שנאת חנם מריבה 

נפלים,  מפלת  ואשתו  אדם,  של  ביתו  בתוך  רבה 

ובניו ובנותיו של אדם מתים כשהן קטנים".

נמצא לפי זה כי כדי לעשות שלום בעולם, כדי 

לחורבן  בכך הפגם של שנאת חנם שגרמה  לתקן 

ביתו  גם המריבה בתוך  בית מקדשנו, צריך לתקן 

שנאת  בעוון  שנגרמה  לבנים  אבות  בין  אדם  של 

לכם  "הנה אנכי שולח  וזהו שאומר הקב"ה:  חנם. 

יום ה' הגדול והנורא",  את אליהו הנביא לפני בוא 

“לכן אמוח הששי שותן לו את בחיתי שלום”

 תשרפ הוא אליהו שעתיד לעשות שלום בעולם
לרבח את כל רלקי הבחיאה לקדש בהם שם שמים
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שיעשה שלום בעולם ויתקן הפגם של שנאת חנם, 

עד כדי כך, "והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על 

אבותם", שיתקן גם פגם המריבה בביתו של אדם 

בין אבות לבנים.

מעתה ירווח לנו להבין ביתר שאת, מה שתיקן 

עזרא הסופר לקרוא פרשת פנחס לקראת ימי בין 

הללו  בימים  מתאבלים  שאנו  מאחר  כי  המצרים, 

על חורבן בית המקדש בגלל שנאת חנם, הנה מה 

טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד, לקרוא בתורה 

שמים  שם  לקדש  נפשו  את  שמסר  פנחס  פרשת 

ולהציל את ישראל מכליה, ושילם לו הקב"ה שכרו 

שיזכה  שלום",  בריתי  את  לו  נותן  "הנני  באומרו: 

להיות אליהו שיעשה שלום בעולם כדי לתקן הפגם 

של שנאת חנם, ויקרב בכך את הגאולה העתידה, 

ומזה נשכיל להבין שהחובה מוטלת עלינו להתחיל 

בתיקון זה, על ידי שנשתדל להרבות אהבה ואחוה 

שלום ורעות בין איש לרעהו.

הביאור,  חובת  עלינו  מוטלת  שעדיין  אלא 

שכרת  ה"שלום"  ברית  את  עמקות  ביתר  להבין 

הקב"ה עם פנחס זה אליהו, שעתיד לעשות שלום 

בין ישראל לאביהם שבשמים, ואיך יש בזה מדה 

כנגד מדה במה שקנא קנאת ה' צבאות להרוג את 

שהביא  במה  להתבונן  ראוי  עוד  סלוא.  בן  זמרי 

תורה  בספר  לכתוב  המסורה  את  הטורים"  "בעל 

בפסוק: "לכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלום", 

ו'  כלומר  קטיעא,  ו'  "שלום"  בתיבת  ו'  האות  את 

לכרות  הקב"ה  ראה  מה  ביאור  וצריך  מקוטעת, 

ולא שלום  ו' קטיעה,  בו  שיש  "שלום"  ברית  עמו 

שהוא שלם בתכלית השלמות. 

 "גדול השלום ששיתן לתשרפ
שאין העולם מתשהג אלא בשלום"

מה  פי  על  זה,  ענין  לבאר  יאיר  דברינו  פתח 

בדברים  שהפליגו  ז"ל  חכמינו  בדברי  שמצינו 

חשיבות  על  עולם  של  ברומו  העומדים  נשגבים 

על  בפרשתנו  המדרש  במאמר  ונפתח  השלום, 

הבטחת הקב"ה לפנחס )במדב"ר כא-א(:

"לכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלום. גדול 

אלא  מתנהג  העולם  שאין  לפנחס,  שניתן  השלום 

ג-יז(  )משלי  שנאמר  שלום  כולה  והתורה  בשלום, 

בא  ואם  שלום,  נתיבותיה  וכל  נועם  דרכי  דרכיה 

אדם מן הדרך שואלין לו שלום, וכן שחרית שואלין 

לו שלום, ובאמש כך שואלין בשלום, שמע ישראל 

חותמין פורס סוכת שלום על עמו, התפלה חותמין 

רבי  אמר  בשלום.  חותמין  כהנים  בברכת  בשלום, 

אלא  ברכה  מחזיק  כלי  אין  חלפתא,  בן  שמעון 

ה'  יתן  עוז לעמו  ה'  )תהלים כט-יא(  שלום, שנאמר 

יברך את עמו בשלום".

רבי  של  במאמרו  המדרש  שסיים  מה  והנה 

רבי  הקדוש  רבינו  כי  וידוע  גלוי  חלפתא,  בן  שמעון 

משנה  סדרי  ששה  את  לסיים  בחר  הנשיא  יהודה 

שכוללת כל התורה שבעל פה במאמר זה )עוקצים פ"ג 

מי"ב(: "אמר רבי שמעון בר חלפתא, לא מצא הקב"ה 

כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום, שנאמר ה' עוז 

לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום".

יש ללמוד,  עד כמה חשובה היא מדת השלום 

של  משמותיו  אחד  הוא  "שלום"  כי  שמצינו  ממה 

הקב"ה, כמבואר בגמרא )שבת י:(: "אסור לאדם שיתן 

שלום לחבירו בבית המרחץ, משום שנאמר )שופטים 

כהנים  בברכת  מצינו  וכן  שלום".  ה'  לו  ויקרא  ו-כד( 

ו-כו(:  )במדבר  בשלום  הברכות  את  הקב"ה  שסיים 

"וישם לך שלום". אמרו על כך במדרש )במדב"ר יא-

ז(: "אף בברכת כהנים אחר כל ברכות סיימן בשלום, 

וישם לך שלום, לומר שאין הברכות מועילות כלום 

אלא אם כן שלום עמהם".

הקב"ה  שהבטיח  בחוקותי  בפרשת  מצינו  וכן 

כו-ו(:  )ויקרא  וקיום המצוות  שכר על עסק התורה 

"ונתתי שלום בארץ". ופירש רש"י: "שמא תאמרו, 

כלום,  אין  שלום  אין  אם  משתה,  הרי  מאכל,  הרי 

בארץ,  שלום  ונתתי  זאת  כל  אחר  לומר  תלמוד 

אומר  הוא  וכן  הכל,  כנגד  שקול  שהשלום  מכאן 

)ישעיה מה-ז( עושה שלום ובורא את הכל".

הנה כי כן מוטלת עלינו החובה להבין ולהשכיל 

"שלום", שהרי ברור  מהי המשמעות העמוקה של 

בדרך  הפירוש  בהבנת  רק  להסתפק  לנו  אל  כי 

הפשט, שמדובר כאן רק על שלום בין איש לרעהו, 

להוציא ממחלוקות ומריבות בין בני אדם, אלא יש 

בזה כוונה יותר עמוקה שעל שם כך נקרא הקב"ה 

כל  ושורש  העולם  כל  קיום  והוא  "שלום",  בשם 

את  לשלוח  הקב"ה  עתיד  כך  על  אשר  הברכות, 

אליהו הנביא זכור לטוב באחרית הימים בשליחות 

מיוחדת לעשות שלום בעולם, ועל כך נתברך פנחס 

את  לו  נותן  "הנני  מכליה:  ישראל  את  שהציל  על 

בריתי שלום", ומה' נבקש שיוליכנו בדרך אמת.

 "כל מה שבחא הקב"ה
לא בחא אלא לכבודו"

רחש לבי דבר טוב לחדש יסוד גדול במושג של 

)אבות פ"ו מי"א(:  "שלום", על פי מה ששנינו במשנה 

"כל מה שברא הקב"ה בעולמו לא ברא אלא לכבודו 

שנאמר )ישעיה מג-ז( כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו, 

שהחובה  מזה  למדים  נמצינו  עשיתיו".  אף  יצרתיו 

הבריאה  חלקי  כל  עם  ה'  את  לעבוד  עלינו  מוטלת 

ללא יוצא מן הכלל, שהרי כאמור זהו כלל גדול: "כל 

מה שברא הקב"ה בעולמו לא ברא אלא לכבודו".

ידוע כי בהשקפה ראשונה כל עניני  אולם הרי 

כפי  ה',  לעבודת  מוחלטת  סתירה  הם  הזה  העולם 

החומריות  אחרי  שהרדיפה  בחוש  רואים  שאנו 

וכל הבלי העולם הזה, מרחקת את האדם מעבודת 

נתנו  ז"ל  חכמינו  אך  ממערב.  מזרח  כרחוק  בוראו 

לנו עצה נפלאה על כך, להשתמש בכל עניני העולם 

שאמר  במה  נכלל  זה  והרי  לבדו,  לה'  בלתי  הזה 

החכם מכל אדם )משלי ג-ו(: "בכל דרכיך דעהו". וכן 

נפסק להלכה בשלחן ערוך )או"ח סימן רלא(:

"בכל מה שיהנה בעולם הזה לא יכוין להנאתו, 

אלא לעבודת הבורא יתברך כדכתיב )משלי ג-ו( בכל 

לשם  יהיו  מעשיך  כל  חכמים  ואמרו  דעהו,  דרכיך 

האכילה  כגון  רשות  של  דברים  שאפילו  שמים, 

והתשמיש  והקימה  והישיבה  וההליכה  והשתיה 

והשיחה וכל צרכי גופך, יהיו כולם לעבודת בוראך 

או לדבר הגורם עבודתו... ומי שנוהג כן עובד את 

בוראו תמיד".

הנה כי כן קיבלנו מושג חדש על עבודת השלום 

צריך  מישראל  אחד  כל  כלומר  עלינו,  המוטלת 

להשתמש  הבריאה,  חלקי  כל  בין  שלום  לעשות 

כדי למלא  ה',  בו את  בכל חלק מהבריאה לעבוד 

בכך את רצון הקב"ה שכל מה שברא לא ברא אלא 

ומצוות  לכבודו, אבל אם עובד את ה' רק בתורה 

ואינו עובד את ה' עם עניני העולם הזה, הרי הוא 

גורם בכך פירוד ופילוג בין חלקי הבריאה בעולם, 

מאחר שעם חלק מהם הוא עובד את ה' כמו ציצית 

 מדחש: "לכן אמוח הששי שותן לו את בחיתי שלום",
שיזכה להיות אליהו שיעשה שלום בין ישחאל להקב"ה

 אשו קוחאים תחשת תשרפ זה אליהו לקחאת בין המצחים,
כדי לרזק אותשו שהוא עתיד לבשח  לשו על הגאולה

 "הששי שותן לו את בחיתי שלום", תשרפ זה אליהו
יעשה שלום בעולם, כדי לתקן ששאת רשם שגחמה לרוחבן

 חעיון רדש במשמעות "שלום" שמו של הקב"ה,
לעשות שלום בין כל רלקי הבחיאה לעבוד בהם את ה'
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תפילין ומזוזה, ועם שאר חלקי הבריאה הוא אינו 

עובד את ה' אלא ממלא את תאוות לבו.

על פי האמור יפתח לנו פתח להבין מה שהביא 

מאמר  יד(  ס"ק  רכה  סימן  )או"ח  אברהם"  ה"מגן 

מח:(:  )קידושין  ירושלמי  בתלמוד  רב  של  פלא 

עינו  שראת  כל  על  וחשבון  דין  ליתן  אדם  "עתיד 

חשש  לעזר  "רבי  הירושלמי:  ומוסיף  אכל".  ולא 

בהון  ואכיל  פריטין  ליה  ומצמיח  שמועתא,  להדא 

חשש  לעזר  רבי  פירוש,  בשתא".  חדא  מילה  מכל 

כל  וקיבץ פרוטות כדי שיוכל לקנות  זו,  לשמועה 

מיני פירות לאכול מהם פעם בשנה.

על  יעלה  איך  מאד,  יפלא  ראשונה  ובהשקפה 

הדעת כי כמו שעתיד אדם לתת דין וחשבון על כל 

עתיד  הוא  כך  קיימה,  ולא  לקיים  צריך  שהיה  מצוה 

לתת דין וחשבון על כל פרי שראה עינו ולא אכל. אך 

כי מאחר שכל מה שברא  בזה,  לפי האמור הביאור 

הקב"ה בעולם לא ברא אלא לכבודו, לכן צריך לאכול 

"בכל  בבחינת:  שמים  לשם  עינו  שראה  דבר  מכל 

זה  ממכל  גם  ה'  כבוד  שיתגלה  כדי  דעהו",  דרכיך 

שברא הקב"ה, ואם לא אכלו יצטרך לתת דין וחשבון 

על שמנע את הגילוי של כבוד ה' ממאכל זה.

בחכת הכהשים: "וישם לך שלום"

הנה מה טוב ומה נעים להבין לפי זה מה שבחר 

כהנים  בברכת  ישראל  את  לברך  בכהנים,  הקב"ה 

כי  שלום",  לך  "וישם  שלום:  בברכת  המסתיימת 

בקודש  עבודתם  ה'  משרתי  הקדושים  הכהנים 

ידי  על  הבריאה,  חלקי  כל  בין  שלום  לעשות 

שמקריבים לה' את כל בעלי חיים הכשרים להקרבה, 

בקדושה  הקרבנות  מבשר  חלק  אוכלים  כך  ואחר 

ובטהרה, על כן להם נאה להשפיע לברך את ישראל 

ברכה זו: "וישם לך שלום", שיזכו לעשות שלום בין 

כל חלקי הבריאה על ידי שישתמשו בכולם לקדש 

שם שמים ולמלא את רצון ה'.

שוחר  במדרש  שדרשו  מה  בזה  להבין  יומתק 

נפשי  לה  שכנה  "רבת  קכ-ו(:  )תהלים  הפסוק  על  טוב 

עם שונא שלום. וכי יש אדם שונא שלום, עשו שונא 

השלום". וכתב על זה ה"חתם סופר" בפרשת תולדות 

)דף קכ טור ב ד"ה במדרש הצילה(: "ושמעתי מרעי הגאון 

שלו"ם  גימטריא  עש"ו  כי  סג"ל,  בינגא  אברהם  מהו' 

בטומאה, על כן נקרא שונא שלום".

ומצינו מקור מוקדם לכך בדברי "בעל הטורים" 

בגימטריא  "עשו  )בראשית כה-כה(:  פרשת תולדות 

פנחס  )פרשת  עמוקות"  ב"מגלה  כתב  וכן  שלום". 

ד"ה בפסיקתא( על הפסוק שהבטיח הקב"ה לפנחס 

בריתי  את  לו  נותן  הנני  אמור  "לכן  כה-יב(:  )במדבר 

שלום, לקביל עש"ו שהוא שונא שלו"ם, שכן עשו 

בחושבנא שלום".

ולפי האמור הביאור בזה, כי עשו הרשע שורש 

הוא  העולם  אומות  כל  של  ולענה  ראש  פורה 

כל  את  לקרב  מתנגד  היותו  מפאת  שלום",  "שונא 

אדרבה  אלא  ה',  את  בהם  לעבוד  הבריאה  חלקי 

כל כוונתו לרדוף אחרי הבלי העולם הזה ולהרחיק 

אותם מעבודת ה', ומטעם זה מכר עשו את בכורתו 

ליעקב כמו שפירש רש"י )בראשית כה-לא(, כי עבודת 

הרשע  ועשו  הבכורים,  ידי  על  אז  היתה  הקרבנות 

המתנגד לשלום סירב לקרב את כל חלקי הבריאה 

לכבוד ה', ולכן מכר את הבכורה ליעקב.

על פי האמור נשכיל להבין מה שביקש יצחק 

שמחמת  חשב  כי  לעשו,  הברכות  למסור  תחילה 

הוא  הרי  הקרבנות,  עבודת  העובד  הבכור  היותו 

שיקרב  כדי  הזה  העולם  בברכות  להתברך  ראוי 

את כל חלקי הבריאה לשם ה', אולם בעצת רבקה 

שידעה כי עשו מכר את הבכורה ליעקב, זכה יעקב 

לקבל מיצחק את ברכות העולם הזה, כדי שהוא 

הבריאה  חלקי  כל  את  יקרבו  ישראל  בני  וזרעו 

לכבוד ה'.

שבת הוא שמו של הקב"ה שלום

בדרך המלך נלך לבאר בזה מה שמצינו בזוהר 

הקדוש, כי אין העולם מתקיים אלא בזכות שבת 

קודש שנקראת שלום )פרשת קרח קעו:(

"תא חזי, לית עלמא קאים אלא על שלום, כד 

ברא קוב"ה עלמא, לא יכיל לאתקיימא עד דאתא 

ושרא עלייהו שלום, ומאי הוא שבת דאיהו שלמא 

דעלאי ותתאי, וכדין אתקיים עלמא". פירוש, "בוא 

כאשר  שלום,  על  אלא  קיים  העולם  אין  כי  וראה, 

להתקיים  יכול  היה  לא  העולם,  את  הקב"ה  ברא 

עד שבא והשרה עליו שלום, ומה הוא שבת שהוא 

שלום למעלה ולמטה, ואז נתקיים העולם".

וכן מבואר בזוהר הקדוש )פרשת בראשית מח.( 

"תא  כי בשבת קודש יורד אור של שלום בעולם: 

חזי כד אתקדש יומא במעלי שבתא, סוכת שלום 

וראה,  "בוא  פירוש:  בעלמא".  ואתפריסת  שריא 

שלום  סוכת  שבת,  בליל  היום  מתקדש  כאשר 

מסיימים  זה  ומטעם  בעולם".  ומתפשטת  שורה 

ברכת "השכיבנו" בליל שבת: "הפורש סוכת שלום 

ישראל  עמו  "שומר  החול:  בימי  כמו  ולא  עלינו", 

לעד".

קודש  בשבת  כי  בזה,  הביאור  האמור  לפי 

ומצד  הבריאה,  כל  על  השורה  המנוחה  מפאת 

לנו  יש  מישראל,  אחד  בכל  שיש  יתירה  הנשמה 

כח יותר רוחני לקשר ולעשות שלום בין כל חלקי 

הבריאה לעבוד בהם את ה', ומטעם זה יש מצוה 

לענג את השבת כמו שכתוב )ישעיה נח-יג(: "וקראת 

אפשר  "שלום"  שהיא  בשבת  כי  עונג",  לשבת 

בקלות יותר להשלים בין כל חלקי הבריאה לעבוד 

בהם את ה'.

שבת  כי  שמצינו  מה  להבין  לנו  ירווח  זה  לפי 

)שבת  בגמרא  כמבואר  יעקב,  נחלת  היא  קודש  

בלי  נחלה  לו  נותנין  השבת  את  המענג  "כל  קיח.(: 

ה'  על  תתענג  אז  נח-יד(  )ישעיה  שנאמר  מצרים, 

יעקב  נחלת  והאכלתיך  ארץ  במתי  על  והרכבתיך 

אביך". הביאור בזה, כי מאחר שקנה יעקב מעשו 

חלקי  כל  את  לה'  להקריב  הבכורה  עבודת  את 

העולם  בברכות  זכה  זה  מטעם  וכאמור  הבריאה, 

הזה של יצחק, על כן שבת קודש הנקראת שלום 

היא נחלת יעקב אבינו, כי הוא זה שמקרב את כל 

חלקי הבריאה לכבוד ה'.

 איך אשו מקדשים שם שמים
במאכלות אפוחות

אלא שלפי זה יש לחקור, כי מאחר שמוטלת 

עלינו עבודת הקודש לעשות "שלום" בין כל חלקי 

נכליל  איך  כן  אם  ה',  את  בהם  לעבוד  הבריאה 

בשלום נשגב זה את כל המאכלות האסורות, כמו 

וטריפה,  נבילה  טמאות,  וחיות  בהמות  שרצים, 

שגם הם יהיו חלק בלתי נפרד מכל חלקי הבריאה 

מה  בהם  גם  שיתקיים  כדי  ה',  את  בהם  לעבוד 

אלא  ברא  לא  הקב"ה  שברא  מה  "כל  ששנינו: 

לכבודו".

 עש"ו בגימטחיא שלו"ם הוא "שושא שלום",
כי הוא מתשגד לעשות שלום בין כל רלקי הבחיאה לעבודת ה'

 זמחי בן פלוא בא בטעשה שהוא עושה "שלום"
בין כל רלקי הבחיאה לקחב גם כזבי בת צוח שהיתה בת מלך

 תשרפ השיג בקדושתו כי זמחי מקלקל את השלום
בין כל רלקי הבחיאה על ידי שהוא מטמא את קדושת ישחאל

 "הששי שותן לו את בחיתי שלום" עם ו' קטיעה,
כי ירד עם השלום עתיד אליהו לחרק מה שצחיך לחרק
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אך באמת התשובה על כך ברורה מאד, כי גם 

כל בעלי חיים הטמאים האסורים באכילה, הם חלק 

בלתי נפרד ממה ששנינו: "כל מה שברא הקב"ה לא 

ברא אלא לכבודו", אלא שכבוד ה' אינו מתגלה על 

ה',  ידי שאנו משתמשים בהם לעבודת  ידיהם על 

שלא  מהם  מתרחקים  שאנו  ידי  על  אדרבא  אלא 

לאכול אותם כי זהו רצון ה', הרי דוקא בריחוק הזה 

מתגלה כבוד ה' גם על ידי מאכלות אסורות שאני 

נמנעים לאכלם לכבוד ה' ותורתו.

נמצא לפי זה כי כאשר אנו רוצים להמליך את 

שום  בלי  העולם  כל  על  "שלום"  ששמו  הקב"ה 

יוצא מן הכלל, על ידי שנעשה שלום בין כל חלקי 

הבריאה לעבוד בהם את ה', הרי הוא מתחלק בין 

דברים המותרים באכילה שאנו אוכלים אותם לשם 

שמים, ובין דברים האסורים באכילה שאנו עובדים 

בהם את ה' על ידי שאין אנו אוכלים אותם.

ויש להוסיף נקודה יקרה על פי הידוע, כי על 

המטמטמת  טומאה  רוח  שורה  אסורות  מאכלות 

תשקצו  "אל  יא-מג(:  )ויקרא  שכתוב  כמו  הלב,  את 

תטמאו  ולא  השורץ  השרץ  בכל  נפשותיכם  את 

בהם ונטמתם בם". ודרשו על כך בגמרא )יומא לט.(: 

"תנא דבי רבי ישמעאל, עבירה מטמטמת לבו של 

אל  בם,  ונטמתם  בהם  תטמאו  ולא  שנאמר  אדם, 

תקרי ונטמאתם אלא ונטמטם".

נמצא לפי זה כי האוכל ח"ו מאכלות האסורות 

אותם  להכניס  יצליח  שלא  רק  לא  ישמרנו,  ה' 

בתוך כל חלקי הבריאה לעבוד בהם את ה', אלא 

שלא  ונורא  גדול  קלקול  אצלו  שיגרמו  ועוד  זאת 

המותרים,  הדברים  עם  אפילו  ה'  את  לעבוד  יוכל 

את  שנרחיק  ידי  על  דוקא  כי  להבין  נשכיל  ומזה 

המאכלות האסורות שלא להיטמא בהם, הנה על 

בין כל  בעולם  "שלום"  יכולים לעשות  אנו  זה  ידי 

חלקי הבריאה.

התורה  את  הקב"ה  שפתח  הענין  ביאור  וזהו 

את  אלקים  ברא  "בראשית  א-א(:  )בראשית  בפסוק 

המדרש:  בשם  רש"י  ופירש  הארץ".  ואת  השמים 

ראשית  ח-כב(  )משלי  שנקראת  התורה  "בשביל 

)ירמיה ב-ג( ראשית  דרכו, ובשביל ישראל שנקראו 

מה  לישראל  המורה  התורה  ידי  על  כי  תבואתו". 

חלקי  כל  בין  לחבר  יכולים  הם  אסור  ומה  מותר 

הבריאה שברא הקב"ה לכבודו. 

 השלום הוא
כלי מרזיק בחכה לישחאל

מעתה יאירו עינינו להבין חכמתו העמוקה של 

רבינו הקדוש, שכתב את ששת סדרי משנה אשר 

מפורשים בהם כל הדברים המותרים או אסורים 

וכל  לעשותם  שמותר  הדברים  כל  וכן  באכילה, 

הדברים שאסור לעשותם, וסיים במאמרו של רבי 

מחזיק  כלי  הקב"ה  מצא  "לא  חלפתא:  בר  שמעון 

ברכה לישראל אלא השלום, שנאמר ה' עוז לעמו 

יתן ה' יברך את עמו בשלום".

ולפי האמור נתכוון ללמדנו בזה, כי מה שנתן 

שילמדו  כדי  הוא  לישראל,  התורה  את  הקב"ה 

חלקי  כל  בין  "שלום"  לעשות  איך  מהתורה 

הבריאה לעבוד בהם את ה', את הדברים המותרים 

בבחינת:  לבדו  לה'  בלתי  בהם  שנשתמש  ידי  על 

"בכל דרכיך דעהו", ואת הדברים האסורים על ידי 

שנתרחק מהם, כדי שלא יטמטמו את לבנו ויגרמו 

שלא נוכל לעבוד את ה' עם כל חלקי הבריאה.

ועל זה מביא ראיה ממה שכתוב: "ה' עוז לעמו 

לעמו  עוז  שנקראת  התורה  את  נתן  הקב"ה  יתן", 

ישראל, ללמדם מה מותר ומה אסור, "ה' יברך את 

עמו בשלום", כדי שידעו איך לעשות "שלום" בין 

כל חלקי הבריאה לעבוד בהם את ה'. וזהו שאמר 

החכם מכל אדם )משלי ג-יז(: "דרכיה דרכי נועם וכל 

נתיבותיה שלום".

שאנו  השלום  בזכות  כי  נתבאר  כבר  והנה 

מקרבים את כל חלקי הבריאה, אנו זוכים לשפע 

בהם  שזכה  כמו  הזה  העולם  ברכות  כל  טוב  רב 

הרי  כן  אם  מעשו,  הבכורה  את  שקנה  יעקב 

מבואר היטב מאמרו של רבי שמעון בר חלפתא: 

"לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא 

השלום", כי בזכות השלום בין כל חלקי הבריאה 

אנו זוכים לכל הברכות, נמצא כי השלום הוא כלי 

מחזיק ברכה לישראל.

 תשרפ גילה את השלום המזויף
של זמחי בן פלוא

בדרך זו במסילה נעלה לבאר, מדוע זכה פנחס 

לו  נותן  "הנני  של:  הגדול  לשכר  מדה  כנגד  מדה 

את בריתי שלום" – שיהיה אליהו שעתיד לעשות 

שלום בעולם ויבשר על הגאולה באחרית הימים. 

כי זמרי בן סלוא שהיה נשיא מישראל בא בטענה, 

כי הוא מתחבר עם כזבי בת צור שהיתה בתו של 

אחד מחמשת מלכי מדין, כדי להכניס אותה בתוך 

עדת ישראל, ובכך הרי הוא מפליא לעשות "שלום" 

בין כל חלקי הבריאה לעבוד בהם את ה'.

אולם פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן שהנביא 

העיד עליו )מלאכי ב-ו(: "תורת אמת היתה בפיהו", 

לדבר  היא  זמרי  של  שכוונתו  בקדושתו  השיג 

כזה,  שלום  לעשות  שאסור  ברור  שהרי  עבירה, 

להכניס בעדת ישראל נכרית שלא התגיירה כדת 

וכדין, נמצא כי זמרי שעשה כן, לא רק שלא הרבה 

את השלום בין כל חלקי הבריאה, אלא זאת ועוד 

שהכניס טומאה בתוך קדושת ישראל, וגרם בכך 

לטמא ולהחטיא את ישראל בבנות מואב ובעבודה 

זרה של בעל פעור, עד שבא פנחס וקנא קנאת ה' 

השלום  את  בכך  והחזיר  זמרי,  את  והרג  צבאות 

האמיתי בין הקב"ה לכלל ישראל.

הנה כי כן ירווח לנו להבין מה ששילם הקב"ה 

לו  נותן  "הנני  לפנחס את שכרו מדה כנגד מדה: 

את בריתי שלום" – שיזכה להיות אליהו שעתיד 

לעשות שלום בעולם באחרית הימים, כי הקב"ה 

את  להשלים  התפקיד  הנביא  אליהו  על  הטיל 

עבודת השלום בעולם בין כל חלקי הבריאה, על 

ידי שיחזיר בתשובה שלמה את כל אלו מישראל 

וירחיק מהם  ותורתו בגלות,  שנתרחקו מהקב"ה 

לעבוד  אפשר  שאי  האסורים  הדברים  כל  את 

בהם את ה'.

העולם  בפי  שמורגל  מה  ידוע  הרי  ועוד,  זאת 

לפרש מילת "תיקו" שנזכרה בגמרא פעמים רבות 

)בערך שלוש מאות ותשעה( על בעיא שלא נפשטה, 

שהכוונה בזה על הנוטריקון: ת'שבי י'תרץ ק'ושיות 

ומקור הדבר ב"תוספות יום טוב" )סוף  ו'איבעיות. 

עדויות( שהביא נוטריקון זה.

הדברים  הם  מה  לברר  עתיד  אליהו  כי  נמצא 

כל  של  בשלום  אותם  להכליל  שצריך  המותרים, 

חלקי הבריאה לעבוד בהם את ה', ומה הם הדברים 

אותם  ולהרחיק  מהם  להתרחק  שצריך  האסורים 

מלהיכלל בתוך הקדושה, והרי זה מדה כנגד מדה 

על שזכה להסיר את מסכת השקר מפניו של זמרי, 

כאילו כוונתו לעשות שלום לקרב גם את בתו של 

מלך מדין לעדת ישראל.

במסורה  שנמסר  מה  להבין  יומתק  מעתה 

 - שלום"  בריתי  את  לו  נותן  "הנני  בפסוק:  לכתוב 

שלום" עם ו' קטיעא, לרמז בכך כי פנחס זה אליהו 

הבריאה  חלקי  הם  מה  לישראל,  לגלות  עתיד 

הקב"ה  של  שמו  תחת  אותם  להכליל  שצריך 

חלקי  הם  ומה  ה',  את  בהם  גם  לעבוד  "שלום" 

אלא  ה',  לעבודת  אותם  לקרב  שאסור  הבריאה 

צריך להרחיק אותם בתכלית הריחוק אשר כאפי 

האות  מורה  זה  ועל  נבראו,  כך  לשם  המבואר 

שצריך  דברים  שיש  "שלום",  בתיבת  קטיעה  ו' 

לקטוע בהם את השלום. אין לנו אלא להתפלל לה' 

שישלח לנו את אליהו הנביא זכור לטוב לבשר על 

הגאולה במהרה בימינו אמן.
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