
יש קנאה ויש קנאה, יש קנאה שהיא מידה 
"הקנאה  ד'[  ]פרק  באבות  שלמדנו  כמו  רעה, 
מן  האדם  את  מוציאין  והכבוד  והתאוה 
העולם", אולם יש קנאה שהיא טובה - "קנאת 

סופרים תרבה חכמה" )ב"ב כב.(.
ד'.  עבודת  לצורך  נוצרה  רעה,  מידה  כל   
בהתמדה,  לומד  חברו  את  רואה  כשיהודי 

ובפוסקים,  בש"ס  בקי 
בחיות  מתפלל 
הבורא  את  ועובד 
הנפש,  בהתרוממות 
בו,  מקנא  הוא  הרי 
תביאהו  זו  וקנאה 
בדרכיו  ללכת 
הוא  גם  ולעלות 
התורה  במעלות 

והיראה.
ישראל'  ה'אהבת 
את  דרש  מויזניץ 
אברהם  שאמר  מה 
יח,  )בראשית  אבינו 
עפר  'ואנכי  כז( 

רומז  'עפר'  ואפר', 
הרוח,  לשפלות 
שהכל  הזה  כעפר 
'אפר'  בו,  דשין 
בגימטריא 'אחד היה 

אברהם' )יחזקאל לג, כד(; 
'עפר' -  לפעמים עליו לדעת כי הוא בבחינת 
אפס ואין, אולם לפעמים עליו לאחוז במידת 
הגאווה, להיות בבחינת 'אחד היה אברהם', וזה 
בשעה שצריך לעסוק במצוה - בלימוד התורה 
וכדומה, אז יחשוב בנפשו שהוא אחד בעולם 

וכל העולם לא נברא אלא בשבילו.
אולם  היא,  מאוסה  תאווה  אמנם  הגאווה 
לגאווה דקדושה, כדי שהלומד   - היא נבראה 
יהא  ומוסר עצמו עליה בהתמדה רבה,  תורה 
בולט וניכר לעין, עיני חבריו תהיינה תלויות בו 

בקנאת סופרים, וע"י כך תרבה החכמה.
כאשר מרוממים את לומדי ועמלי התורה, 

ומנשאים אותם, מביא הדבר קנאת  מכבדים 
סופרים, שמהם ילמדו וכן יעשו. ואף שהלומד 
אי  הרי  "לשמה",  תורתו  אין  זה  באופן  תורה 
דרך  אלא  'לשמה'  למדרגת  להגיע  אפשר 
'שלא לשמה', כי אם ילמד מיד 'לשמה', עלול 
אך  הדרך,  בראשית  עוד  להכשילו  הרע  היצר 
לשמה,  שלא  הוא  בתחילה  הלימוד  כאשר 
בחברו  שמקנא  מפני 
בתורה,  המתמיד 
ליצר  בכך  נותנים 
חלקו,  את  הרע 
בהמשך  ולאט-לאט 
מגיעים  הזמן 
נעלות  למדרגות 
למדריגת  עד  יותר, 

לשמה.
פירשו  צדיקים 
חז"ל  מאמר  את 
שהניחה  חנוכה  "נר 
אמה  מכ'  למעלה 
כב.(,  )שבת  פסולה"  
בה  שלטא  "דלא 
מכ'  למעלה  עינא 
אמה, וליכא פרסומי 
נר  )רש"י(.  ניסא" 
כידוע  רומז  חנוכה 
הקדושה,  התורה  לאור 
את  לפרסם  שיש  חז"ל  לנו  מרמזים  וכאן 
לומדי  את  ולהאדיר  להגדיל  התורה,  כבוד 
התורה ולתת להם כבוד ויקר לפני קהל ועדה, 
בו  תשלוט  שהעין  שצריך  חנוכה  נר  בבחינת 
כדי לפרסם את הנס, כי קנאת סופרים תרבה 

חכמה, ומהם יראו אחרים וכן יעשו.
חז"ל  אמרו  גשמיות  לתאוות  בנוגע  אם 
כמה  על אחת  וכו',  חומד"  והלב  רואה  "העין 
מרובה,  טובה  מידה  שהרי  הטוב,  לגבי  וכמה 
חומדו,  הלב   - טוב  דבר  רואה  העין  וכאשר 

וממילא נמשך האדם אחריו.

אני  אומר  וברש"י:  טז(.  כו,  )במדבר  האזני  משפחת  לאזני 

שהוא משפחת אצבון.

לכאורה מה הקשר בין שני השמות? אלא ידוע שאצבעותיו 

של אדם נבראו ארוכות ודקות למען יוכל לסתום בהן את אזנו 

בשמעו דבר שאינו הגון, הרי שהאצבע נבראה בשביל האוזן. 

וזהו 'לאזני' פירש"י 'אומר אני שהוא אצבון'.

השל"ה הק'

איש על העדה אשר יצא לפניהם )כז, יז(.

משה רבינו ע"ה ביקש מה' שימנה מנהיג לישראל שנשמתו 

תצא מאהבה לישראל, שימסור נפשו על כל יהודי.

הרה"ק רבי יצחק מווָארקא זי"ע ]"שיח שרפי קודש"[

מנהיג  למינוי  ורגלים,  ומועדים  שבת  פרשת  נסמכה  למה 

ואיש על העדה?

כי הארת טעם שבת ורגל מרגישים ביותר אצל הצדיק, לכן 

אין  אשר  כצאן  ה׳  עדת  תהיה  שלא  משה  תפילת  לאחר  רק 

להם רועה, ותפילתו היתה עד סוף כל הדורות, נאמרה אח״כ 

פרשת הרגלים, כי במחיצת הצדיקים מרגישים טעם ברגלים.

הרה"ק רבי מאיר מדז'יקוב זי"ע ]"אמרי נועם"[

את קרבני לחמי לאשי )כח, ב(.

- שתתנו לחם  "לחמי לאשי"  הוא:  ה'  לפני  הקרבן הנרצה 

לאנשי; "פרוס לרעב לחמך".

הרה"ק רבי פנחס מקָאריץ זי"ע ]"אמרי פנחס"[

עולת תמיד העשויה בהר סיני )כח, ו(.

הגילויים  את  שיזכור  ע"י  להתעלות  תמיד  יכול  יהודי 

יהודי  אחר:  ובאופן  הר-סיני.  במעמד  שהתרחשו  הנוראים 

צריך תמיד לזכור ולהעלות על דעתו מה שנעשה בהר סיני.

הרה"ק רבי ישראל מרוזין זי"ע ]"נר ישראל"[

ליקוטים יקריםממעיינות החסידות

ונכתב בספר
הריגת  של  זו  גדולה  מצוה  פנחס  שעשה  אחר 
קינאו  הם  ישראל,  בלב  קנאה  הכניס  החוטאים, 
המצוה  על  חכמה"  תרבה  סופרים  "קנאת  בפנחס 
מי  כי  היא,  וקדושה  גדולה  כזו  וקנאה  הגדולה. 
יוכל  לא  והבנתו,  שכלו  לפי  השי"ת  את  שיעבוד 
להגיע אלא עד מקום ששכלו מגיע, אבל אם יראה 
דבר טוב אצל חברו ויקנא בו, וירצה לעשות כמוהו, 
אזי יוכל להתעלות אפילו שלא כדרך הטבע, למעלה 
מכוח הבנתו. ולכך כתיב )משלי כב, יג( "אל יקנא לבך 
זו  שקנאה  היום",  כל  ה'  ביראת  אם  כי  בחטאים, 

בכוחה להעלות את האדם מעלות רמות.
ועל ידי "בקנאו את קנאתי" - "השיב את חמתי", 
שכיון שפנחס החדיר בבני ישראל קנאה ביראת ה', 
הבנתו  בכוח  ילמד מחברו אף מה שאין  שכל אחד 
לעשות, "השיב את חמתי" - הסיר הקב"ה את כעסו 

וחמתו מבני ישראל.
"נועם אלימלך" פרשת פנחס

קנאת סופרים תרבה חכמה
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7:52  ............ הנרות  הדלקת 

8:12  ........................ שקיעה 

5:43  ................... החמה  נץ 

8:44  .............. מג"א  סזק"ש 

9:20  ................ גר"א  סזק"ש 

10:32  ........ תפילה  זמן  סוף 

מנחה  גדולה  .................  1:33

8:11  ........................... שקיעה 

מוצאי ש"ק  '50 דקות' ...... 9:01

9:23  ... רבנו תם:  זמן  מוצש"ק 

זמנים לשב"ק פרשת פנחס



נפשו,  ובאצילות  בעדינות  רבנו  היה  מיוחד 
שלא  נזהר  כשהוא  נקיה,  בלשון  דיבר  תמיד 
לפתוח פה לשטן ולא להוציא מפיו דיבור שיש בו 

משמעות לא טובה ח"ו.
גם כל דבריו היו בנחת ולא זכור שיכעס כלל. 
לסוכות,  מהודר  אתרוג  לעצמו  רבנו  קנה  פעם 
מדרשו  כשבית  בערך[,  תש"י  ]שנת  ההם  ובימים 
הזמנים,  בבין  ישיבות  לתלמידי  כינוס  מקום  היה 
לבחורים  האתרוג  את  ונתן  עין  טובת  רבנו  נהג 

שבאו בהמוניהם לברך עליו.
יום אחד קרה מקרה שאחד הבחורים נטל את 
בשוגג  מידיו  נפל  האתרוג  עליו,  לברך  האתרוג 
צער  היה  שלבחורים  כמובן  הפיטם.  נשבר  ועי"ז 
ועגמת נפש רבה, אולם רבנו זצ"ל, טהור המידות, 
הידוע  בסיפור  מיד  פתח  אלא  כעס,  ולא  רגז  לא 
שפעם  זי"ע,  מנעשכיז  מרדכי  רבי  הרה"ק  מזקנו 
הביאו לו במיוחד חתיכת בד צמר מארץ ישראל 
לחשיבות  הדבר  והיה  קטן,  טלית  ממנו  לעשות 
גדולה אצלו, כי זה כמה כבר חיכה לכך, ומסר את 
הרה"ק  קטן.  טלית  ממנו  שיעשה  לחייט  הצמר 
הבד,  על  מאוד  שישגיח  לחייט  אמר  מנעשכיז 

שהובא במיוחד מארץ ישראל.

כשהחייט חתך את הבגד לעשות חור במקום 
וכך  לארבע,  מקופל  לב שהבגד  שם  לא  הצוואר, 
מצא  החור,  עשיית  לאחר  הבגד  את  כשפתח 
שעשה בטעות שני חורים. לא ידע החייט להשית 
עצה בנפשו מרוב צער ובושה, ופחד שהצדיק ירגז 
שנעשה,  מה  הצדיק  כשראה  אולם  מאוד.  עליו 
 - "הרי מובן למה צריך שני חורים בבגד  הפטיר: 
אחת כדי להכניס את הראש, והשני כדי לנסותני 

שלא אבוא לידי כעס!"... 

כדרכו  רבנו  עסק  הסתלקותו,  שלפני  בלילה 
מנדיבי  לאחד  כשהתקשר  משולח.  איזה  לטובת 
מאמר  לו  אמר  המשולח,  לטובת  להתרימו  עם 
על הכתוב בפנחס )במדבר כה, ז( "ויקח רֹמח בידו", 
עם  זאת  עושים  בידיים  צדקה  נתינת  שבשעת 
אלימלך"  ב"נועם  וכמובא  איברים.  הרמ"ח  כל 
שמצוות צריך לקיים במסירות נפש, ולכן כשהלך 
פנחס לקדש שם שמים ברבים לקח עמו את כל 

רמ"ח אבריו כדי לקיים מצות ה'.
וספר  נכנס למיטתו  כשסיים רבנו את שיחתו 
בידו, וכעבור כמה דקות השיב את נשמתו לבוראו.
שהיה  חייו,  ימי  את  סימלו  האחרונים  דבריו 

מתמסר כל כולו לתורה ולגמילות חסדים.

לזכר עולם יהיה צדיק

הימים האלה יהפכו למועדים
הק'  בספרו  נותן  זי"ע  מאפטא  הרה"ק 

למה  טעם  בפרשתנו,  ישראל"  "אוהב 

המועדים  שכל   - פנחס  פרשת  קוראים 

כתובים בו, בימי "בין המצרים" דווקא.

כ"א  כי  קדשם,  ברוח  זאת  קבעו  חז"ל 

הימים שבין י"ז בתמוז לט' באב הם מקור 

גם  המועדים שבכל השנה, שהם  ושורש 

ימי  ז'  וראש-חודש,  שבת  יום:  כ"א  כן 

פסח, יום חג השבועות, ב' ימים של ר"ה, 

יום הכיפורים, ח' ימי סוכות. וסימנך 'א"ך 

טוב לישראל' )תהילים עג, א(.

ימים  בעצם  הם  המצרים"  "בין  ימי 

שבעוונותינו  אלא  מאוד,  גדולים  טובים 

הרבים עדיין אין אנו ראויים להם, ובביאת 

משיח במהרה בימינו יתגלה הטוב הצפון 

הברכות  לכל  ראויים  נהיה  אז  כי  בהם, 

נשגבים  חגים  אלו  יהיו  ואז  והישועות, 

עד מאוד, והם מקור ושורש כל המועדים 

יהיה  כולם  ועל  הזה.  בזמן  עושים  שאנו 

ט' באב מועד גדול יותר. לכן אנו קוראים 

"פרשת המועדים" בימים אלה.

מסדיגורא  יעקב  אברהם  ר'  והרה"ק 

יהיו  אלה  שבימים  שהמועדים  אמר, 

הזה,  שבזמן  המועדים  מכל  יותר  גבוהים 

כי כל חג ומועד הוא זכר ליציאת מצרים, 

למועדים,  כשייהפכו  האלו  הימים  אבל 

יהיו זכר לגאולה האחרונה! )"נר ישראל"(.

למען דעת

הרה"ק רבי אברהם מזידיטשוב-שיקאגא זי"ע 
כ"ב בתמוז תשכ"ז, 49 שנים להסתלקותו

אציל המידות

חותמו חסד ואמת

יום  הוא  תפ"ח:  אלפים  ב'  באב  א' 
היארצייט  יום  זהו  הכהן.  אהרן  פטירת 

מסעי  בפרשת   - בתורה  המוזכר  היחיד 

הוא  זו  פרשה  קריאת  וזמן  לח(,  לג,  )במדבר 

הרה"ק  היארצייט.  ליום  בסמיכות  תמיד 

]אנטווערפן[  איציק'ל מפשעווארסק  רבי 

זצ"ל אמר, שאהרן היה אוהב שלום ורודף 

זכה  לגודל חשיבות השלום  ואולי  שלום, 

שיום פטירתו ייכתב בתורה.

א' באב ג' אלפים תי"ד: עזרא הסופר 
"כיד  ירושלימה  מגיעים  איש  אלפי  ועמו 

יומא  ועיין  ט.  ז,  )עזרא  עליו"  הטובה  אלקיו 

ישראל  היו  ראויים  חכמים:  אמרו  ט:(. 

כדרך  עזרא,  בימי  נס  להם  להיעשות 

]לבוא  בן-נון  יהושע  בימי  להם  שנעשה 

החטא  שגרם  אלא  רש"י[,   - רמה  ביד 

)ברכות ד.(.

קורא הדורות

כ"ק מרן אדמו"ר רבי אברהם אייכענשטיין זצוק"ל מזידיטשוב שיקאגא, נולד בשנת 
תרס"ח לאביו הרה"ק רבי יהושע העשיל זצ"ל אבד"ק חודרוב בגאליציה ואח"כ אדמו"ר מזידיטשוב שיקאגא, 
בן הגה"צ רבי יששכר דוב אב"ד חודרוב, בן הגה"צ רבי יהושע העשיל אב"ד חודרוב, בן הרה"ק רבי סנדר 
ליפא מזידיטשוב, בן הרה"ק רבי יצחק אייזיק מזידיטשוב זי"ע. ולאמו הרבנית ברכה גיטל ע"ה בת הגה"צ רבי 

אלטר זאב הורוויץ זצ"ל אב"ד סטריזוב, מגזע צדיקי בית מעליץ-ראפשיץ זי"ע.
בבית הוריו הגדולים התחנך רבנו לתורה יר"ש חסידות, ע"פ מסורת אבוה"ק. בעודו צעיר לימים, לאחר 
מלחמת העולם הראשונה, כאשר היתה ירידה רוחנית בגאליציה מצד אחד, ומצד שני סבלו היהודים מרדיפות, 

עבר עם הוריו לאמריקה, והם התיישבו בשיקאגא.
בבחרותו נסע משיקאגא ללמוד בארץ ישראל, בישיבת "תורת אמת" בירושלים שבה נתעלה ביתר שאת 
בהתמדה עצומה בתוה"ק. רבנו היה בקי נפלא בכל מכמני התורה, עוד בצעירותו התפרסמו ממנו חידושים 

ופלפולים בקובץ תורני "שערי אורה" שהופיע בזמנו.
בהגיעו לפרקו הקים את ביתו עם הרבנית ע"ה, בת הרה"ק רבי פנחס שלום ראטטענבערג זצ"ל מקאסאן 
ברוקלין. שמחת נישואיהם התקיימה בשיקאגא, בהשתתפות אדמו"רים ורבנים, כשהם מקימים את ביתם 

בדרכי האבות בדרך בית זידיטשוב, ומוסרים נפשם על כל קוצו של יו"ד בדרכי התורה והחסידות.
לאחר הסתלקות אביו הרה"ק ר' יהושע העשיל בשנת ת"ש, מילא רבנו את מקומו בהנהגת בית מדרשו 
בשיקאגא, אשר שימש כמרכז ליהדות בימים ההם. מלבד ציבור המתפללים הקבועים, היו רבים מהמון העם 

באים במועדים לראות את רבנו אשר נהג כמו שהתנהגו ב"אלטער היים", עד שהיו שם למעלה מאלף איש.
בחורים  כשהיו  אליו.  הביאו  בשיקאגא,  וכדומה שהיתה  עוף  על  כל שאלה  בהוראה,  מומחה  היה  רבנו 
תלמידי ישיבות מגיעים בבין הזמנים לבית מדרשו, היו משוחח עימם במילי דאורייתא, בראשונים ובאחרונים, 

כדי למשוך את ליבם לתורה. אבל כל זה היה בהצנע לכת, כי כלפי חוץ היה מסתיר את גדלותו בתורה.
כשמו כן הוא מצוין היה רבנו במידתו של "אברהם" - הכנסת אורחים, והיה מארח בביתו בכל עת אורחים 
מכל הסוגים, אנשים חשובים או אנשים פשוטים, יהודים קשי-יום וקשי-רוח, שקיבלו בביתו אש"ל מלא. 
חלקם היו אורחים קבועים שבאו לתקופות ארוכות. כמו כן סייע מאוד לכל המשולחים שהגיעו מרחוק, היה 
נותן להם מממונו ובנוסף התרים אנשים אחרים, כן היה מחליף להם טשעקי"ן והשתדל בעבורם שיהיה מי 

שיקח אותם ברכב, וכדומה.

מתולדותיו


