
 ב"ה, פ' פינחס ה'תשע"ב

ארוחת לאכול כדי מקומית במסעדה עצר הוא אוהיא, באקרון ביקר אובמה ברק ארה"ב כשנשיא שעבר, שבוע

בוקר, בעלת המסעדה אשה כבת שבעים שמחה להגיש לו ארוחת בוקר, שעה לאח"ז היא נפטרה.

את שתרמה המשפחה בבית היתה המסיבה תורה, ספר הכנסת סיום חגגה בישראל אחת משפחה שנים לפני

וריקודים בשירה יוצאים ולאחרי"ז המשפחה בבית האחרונות האותיות את שמסיימים הוא הנוהג תורה, הספר

לעבר בית הכנסת.

ולפתע באמצע כל השמחה, אשה צעירה התמוטטה באמצע החגיגה ונפטרה. 

אבי כזו. טרגדי' קרתה השמחה באמצע בבית אצלם שדוקא נוראה, הרגשה היתה המסיבה את שערכה למשפחה

המשפחה כתב לרבי ע"כ, הוא שאל איך יתכן שבמסיבה כזו מישהו יאבד את חייו.

בודאי ולכן הבורא" ומצוות מתורה רעה "שתבוא יתכן שלא הסביר הוא ראשית ארוכה, תשובה להם ענה הרבי

שהמסיבה הזאת לא היתה הגורם למוות של אותה צעירה.

מיוחדים ממקרים (חוץ לו, שנקבע זמן כמה בדיוק אדמות עלי חייו את חי אדם שכל הסביר הרבי ואדרבא,

שבהם ע"י פעולות טובות מסוימות אדם יכול להאריך את חייו, או לקצר את חייו כתוצאה מעברות חמורות).

במיטה תהי' שהיא במקום אלא נפטרה, שהיא זמן באותו בדיוק חי' את לסיים צריכה היתה שנפטרה אשה אותה

חי' של האחרונים ברגעים שהאשה לכך הביא המרובים בחסדיו ה' זרים, בין הרחוב באמצע או וגלמודה בודדה

).345תהי' מוקפת במשפחה וידידים ותעזוב את העולם במסיבה של שמחה. (לקו"ש חל"ה ע' 

אנו מוצאים בתנ"ך סיפור דומה, כולנו מכירים את הסיפור על רות המואבי'.

 

חשוב אחד דבר הי' אבל לאשה, לשאתה ביקש בועז ושם לחם לבית מואב משדה נעמי חמותה עם שבה רות

שמואבי דהיינו ד). כ"ג, (דברים ה'," בקהל ומואבי עמוני יבוא "לא בתורה כתוב הנישואין, את שעיכב מאוד

אפי' שמתגייר לא יכול להתחתן עם יהודי.

ב). ע"ו, (יבמות מואבית" ולא מואבי עמונית ולא "עמוני בידם שמסורת לו אמרו והם הדין לבית הלך בועז

איתה. התחתן בועז ואכן יהודי. עם להתחתן יכולה שמתגיירת אשה אבל ה', בקהל לבוא לו אסור הגבר שרק

ומהנישואין הללו נולד עובד, ועובד ילד את ישי אבי דוד המלך.

שהרהרו הרבה היו ימים באותם נפטר. בועז החתונה של לילה שבאותו מספר שהמדרש יודעים הרבה לא אבל

שנים עברו אבל שגוי'. היתה הדין בית של ההחלטה ואולי מואבי' עם התחתן שהוא ע"כ עונש בודאי שזה בלבם

א



שהוא עונש הי' לא שזה כולם הבינו המקדש בית את בנה ובועז רות מזרע שהוא המלך ששלמה אחרי ורק

שנפטר, לפני לילה רות עם שיתחתן כדי לבועז חיים שנתן ה' חסד הי' זה להיפך. אלא לילה באותו נפטר

ומאותם נישואים יצא דוד המלך והמשיח.

למלאת הספיק הוא מותו שלפני מיוחד חסד הי' זה להיפך, לגמרי זה באמת למוות, שגרם שנראה שמה לנו הרי

את מטרת חייו.

איזו ישנו אחרי, או מצוה בר לפני במשפחה, מוות קורה שמחה של לזמן שבסמיכות קרובות לעיתים קורה עד"ז

כליל נהרסה ולפעמים הופרה שהשמחה מרגישה והמשפחה ימים באותם העולם מן שנפטרים סבתא או סבא

בגלל אותה לוי', חלק מהמשפחה יושבים שבעה, ולכן לא יכולים להשתתף בשמחה וכו'. 

אנו מוצאים סיפור כזה עם אבות העולם.

"ביום שנים י"ג בני נעשו ועשיו שיעקב היום שבאותו רש"י אומר שנים, וחמש שבעים מאה חי אבינו אברהם

יוצא בנו בן עשיו את יראה "שלא זה קרה שזה שהסיבה מסביר רש"י נפטר. אבינו אברהם שלהם," מצוה הבר

נתן ואפי' ההפטרה, את קרא לתורה, עלה כנראה יעקב מצוה הבר ביום ל). כ"ה, (בראשית רעה" לתרבות

דרשה יפה, וכל המשפחה היתה גאה בו. 

לחיות אמור הי' אבינו שאברהם רש"י אומר וכו', לרצוח זרה עבודה לעבוד הספיק יום באותו זאת לעומת עשיו

 שנה, הקב"ה קיצר את חייו בחמש שנים כדי שלא יראה את בן בנו יוצא לתרבות רעה.180

אבל אולי י"ל את ההסבר שהרבי ענה מדוע קורים טרגדיות דוקא בעיתות שמחה.

הטרגדי', את לעבור הכוח את למשפחה שיהי' כדי זמן לאותו האירועים שני את מפגיש שהקב"ה הסביר הרבי

משא"כ חלילה, ויאוש לדכאון נכנס הוא עליו חרב שעולמו מרגיש הוא מסוימת צרה ר"ל חווה כשאדם כי

הכל ולא שחור הכל לא זאת שבכל פורתא נחמה לו נותן זה אז שלו, בחיים משמח מאורע גם יש זמן כשבאותו

ובאה שהתרגשה מהצרה להתאושש הכוחות את לו נותנת הזאת השמחה שלו. בחיים אור קרן גם ויש גרוע

עליו.

בפרשת השבוע פנחס חצי מהפרשה זה על החגים. כל החגים מוזכרים בפרשתנו.

חורבן על מתאבלים אנו שבהם בימים המצרים, בין של בימים פנחס פרשת את קוראים אנו ובהשגח"פ

קוראים אנו ביהמ"ק חורבן על מתאבלים שאנו ימים באותם שדוקא כך זה את כיון בהשגח"פ הקב"ה ביהמ"ק,

אנו מזו ויתרה האבל, ימי את לעבור כדי מהחגים כוח שואבים אנו השנה. שבמעגל החגים בכל ונזכרים

מתפללים שימי האבל עצמם בלשון הכתוב: "יהפכו ימים אלו לששון ולשמחה".
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