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 וסיפוריםליקוטים 
 פנחס -נפלאים 

 
 ששמו מחסידיו לאחד הלצה בדרך פעם אמר הצדיקים אחד
 אתו לדבר מיעטו אנשים כן ומחמת גדול קנאי והיה פנחס היה

 לפעמים בלק חוקת פרשיות שהנה, בבדידות חי והיה
, הפעמים ברוב מחוברות מסעי מטות פרשיות וכן, מחוברות

 אינה ל"הנ פרשיות באמצע הנמצאת פנחס פרשת ואלו
 . לאחר מתחבר ואינו קנאי היה פנחס כי הוא והטעם, מחוברת

 

 את השיב הכהן אהרן בן אלעזר בן פנחס"
 (יא, כה" )ישראל בני מעל חמתי

 פוטי בן הראיתם. אותו מבזים השבטים שהיו לפי י"רש פירש
 וייחסו הכתוב בא לכך? זרה לעבודה עגלים אמו אבי שפיטם זה

 . אהרן אחר
 מפחיתה שהוא נכדו של אהרן העובדה האם נשאלת: והקושיה

 ומתרץ? זרה לעבודה עגלים שפיטם השני הסבא של חלקו את
" אורות טללי"ב דבריו הובאו) ל"זצ מיארטשוב יואל רבי הגאון

 כי. פנחס על גדול שבח לומר באה שהתורה( קלר הרב של
 לעבודה עגלים שפיטם מסבו שירש התכונות את לו יש אמנם

 צדיק שנהיה עד עצמו על עבד, התורה מעידה, הוא אך. זרה
. לו הוא גדול שבח כן ואם, אהרן אחרי רק המיוחס גמור

 . זו לדרגה שהגיע עד עצמו את ולַעֵבּד לעבוד שהצליח
 

 "בקנאו את קנאתי בתוכם" )כה, יא( 
"שעשה נקמתי לעיני כולם, כדי שבראותם זה ולא ימחו, יכופר 

את חמתי מעליהם'" על אשר לא מיחו בפושעים ובזה 'השיב 
)ספורנו(. כשביקר האדמו"ר מסטמאר זי"ע בירושלים, נכנס 
אצלו רבי עמרם בלוי ותינה בפניו את הקשיים שעומדים בפניו 
בפעילותו למען קדשי ישראל. עודדו האדמו"ר להמשיך 
במחאותיו למרות כל הקשיים. התאונן רבי עמרם, שעל פי רוב 

לא יצטרפו אליו עוד יהודים הוא יוצא יחידי להפגנות, ומדוע ש
שקנאת ד' בוערת בהם. השיב לו האדמו"ר, די לך בכך שלא 
יוצאים להפגין כנגד ההפגנות שלך. והוסיף האדמו"ר ואמר, 
הנה ראה מה שכתב הספורנו על הפסוק "בקנאו את קנאתי 
בתוכם" וזה לשונו, "שעשה נקמתי לעיני כולם, כדי שבראותם 

שר לא מיחו בפושעים". וסיים זה ולא ימחו, יכופר על א
 הספורנו, "ובזה השיב את חמתי מעליהם". 

 

 (יא, כה" )ישראל בני מעל חמתי את השיב"
 בין ההבדל את לראות ניתן, ופנחס בלק הפרשיות בסמיכות

 ופחד מורא מלא מואב מלך בלק; בגויים למנהיג בישראל מנהיג
 את לשכור שליחים שולח הוא? תגובתו ומה, ישראל בני מפני

 עסוק אך, גדול ומכשף קוסם עצמו הוא. בלעם של שירותיו
 את לפצות אפילו מתעצל, ובתענוגיו בחינגאותיו ושטוף מדי
". בידו רומח וייקח... פנחס וירא, "פנחס כן לא. ולקלל שלו פיו

 במקום. אחרים ידי על תיעשה שמלאכתו ממתין אינו פנחס
 הוא, לישראל אורבת וסכנה' ה חילול ויש, אנשים שאין

 מדבר, ועושה אומר, מלחמה איש להיות והופך משתדל
 ( התורה על) . ומקיים

 (יא, כה" )קנאתי את בקנאו"
 .(י"רש" )לקצוף לי שהיה הקצף את בקצפו"

 פנחס זכה שעבורו המעשה עיקר: פיינשטיין משה רבי אומר
 אלא התעצל שלא. זריזותו על הוא, שלום וברית רב כה לשכר

 שזריזים ללמדנו. לעשותו אמור היה ה"שהקב דבר ועשה קם
 . ולשכר לכבוד ראויים, למצוות המקדימים

 

 (יא, כה" )בתוכם קנאתי את בקנאו"
 החדיר, זמרי את והרג' ה קנאת את פנחס שקינא זה ידי-על

 שלא, הקנאות מידת את -" בתוכם" את ישראל כל לב בתוך
 . עבירה-עוברי בקרבם לסבול יוכלו
 זאת-בכל', ה קנאת מקנא, וחריף עז כה היה שהוא פי-על-ואף

 . מהם התבדל ולא ישראל כל עם מעורב -" בתוכם" נשאר
 

"לכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלום"   
 )כה, יב(

בלשון "אמור", משמע שהדגיש הקב"ה למשה רבינו, שילך הוא 
עצמו לומר לפנחס על ישרו ולבשר לו על שכרו. ביאר רבי 
יצחק מוולוז'ין על דרך משל: שר מלחמה אחד, בעמדו בעת 
הקרב, לא ידע כיצד להיחלץ מן המערכה. בא איש חיל מתוך 

י הלה ההמון, והורה לו את הדרך, ובכך ניצלו כולם. הרי ראו
לקבל שכר מאת המלך, בעוד אותו השר ראוי לעונש ולפגיעה 
בכבודו. על כן ציווה המלך שאותו השר, הוא עצמו יתן לגבור 
החיל את מתנתו של המלך, ובכך יתקיימו שני הדברים איש 
החיל יקבל שכרו, והשר יבוא על ענשו. כך, מחמת שרפו ידיו 

דבר כדי של משה בעת שראה את העם בחטאו, ולא עשה 
למנעם מכך, בעוד פנחס התחזק והגביר חיילים לשמו יתברך, 

שהוא עצמו יאמר לפנחס על  -על כן נצטווה משה "לכן אמור" 
 גמולו ושכרו מהשם יתברך. 

 )העמק דבר(
 

  " שלום בריתי את לו נותן הנני אמור לכן"
 (יב, כה)

, ותורתו ישראל למען כזו נפש מסירות פנחס שהראה אחרי
 אנו שלצערנו כפי, ורדיפות במחלוקת לו ישלם שהעם' ה חשש
 שייתן הבטיחו לכן, נאמנים הציבור למנהיגי שמשלמים רואים

 .שלום בריתו את לו
 (מפראג אייבשיץ יונתן' ר)

 

 "תחת אשר קנא לאלוקיו" )כה, יב( 
כתב הטור )יו"ד סוף סי' רס"ה( ונוהגים על פי המדרש )פרקי 

... חייך שאין עושין ברית מילה עד דר' אליעזר כט א"ל הקב"ה
שאתה רואה בעיניך מכאן התקינו חכמים לעשות כיסא אחד 
מכובד למלאך הברית שנקרא אליהו ז"ל מלאך הברית שנאמר 
ומלאך הברית אשר חפצים( לעשות כיסא לאליהו על שאמר 
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)מלכים א, יט( קנא קנאתי לד' כי עברו בריתך בית ישראל, א"ל 

עושין ברית מילה עד שתראה בעיניך, מכאן הקב"ה חייך שאין 
התקינו חכמים לעשות כיסא לאליהו הנקרא מלאך הברית. 
וכתב בפרישה )ס"ק כ"ה( נראה לי דלשבח א"ל הקב"ה כן, כיון 
שאתה מקנא לד' על מצות מילה, נתן לו השי"ת זה לשכרו. ויש 
דורשין לגנאי, שא"ל הקב"ה אתה מוציא לעז על בני שאין 

הברית, בעיניך תראה שמקיימין אותו. כשהיה החי' מקיימין 
הרי"ם ז"ל גר בוורשה, הוזמן פעם על ידי אחד המשכילים, 
פורק עול, שכיבד את החי' הרי"ם בסנדקאות לבנו, לברית 
מילה שחל בשבת קודש. כשבא החי' הרי"ם לבית המשכיל, היו 
שם פורקי עול שעישנו סיגריות, ומשום כבודו של החי' הרי"ם 
השליכו הסיגריות, כשהחי' הרי"ם חזר לביתו היה נסער ברוחו 
מהמחזה הנורא שראה חילול שבת. נענה החי' הרי"ם ואמר 
למקורביו, מימי לא הבנתי את מ"ש חז"ל שנענש אליהו הנביא 
לבוא לכל ברית מילה )כפירוש השני של הפרישה(, מהו העונש, 

ברית מילה אך היום נוכחתי לדעת, כי אכן קשה הוא לבוא ל
בשבת, ולראות יהודים מעשנים ומחללים שבת בפהרסיא 

 רח"ל, היש עונש גדול מזה. 
 

 (יב, כה..." )שלום בריתי את לו נותן הנני"
 להערכה פנחס זכה ולמה מה על: אומר היה סורוצקין זלמן רבי

 ואהרן, העגל במעשה בפרץ שעמד משה ואילו, זו מופלגת
? כזאת תודה להכרת זכו לא, קרח בדבר המגפה את שעצר

. ציבורי תפקיד כל תפס ולא", עמך"מה אחד היה פנחס אלא
 להתמודד איך יודעים אינם ישראל בני עדת וכל משה כאשר

 על המעיד דבר, בפרץ ועומד פשוט יהודי קם, קשה מצב עם
 כאשר, הדברים מטבע. למופת נפש ומסירות עילאית גבורה

 לא מסיתו יצרו, בישראל הנעשית גדולה נבלה רואה אדם
? חולה למיטה בריא ראש תכניס כי לך מה: לו ואומר להתערב

 מבקש: שיאמרו יהיו, טובה לך יכיר לא איש, בראש תקפוץ אם
 למרות אם. בראש קופץ הדיוט: שילגלגו ויהיו, להתבלט אתה

 בני עדת וכל משה לעיני' ה קנאת לקנא פנחס יצא זאת כל
 את וכבש עצמו על שגבר על, הזה הכבוד לכל הוא ראוי, ישראל

 . יצרו
 

  " שלום בריתי את לו נתן הנני אמור לכן"
 (יב, כה)

 .(י"רש) שכרו" שייטול הוא "בדין
 ממלא אלא איננו שכן, מעשיו בעד לשכר ראוי אדם אין הדין מן

 יתברך השם אלא. שכר מגיע אינו חובה מילוי ובעד חובתו
. הטובים מעשיהם בעד שכר ומשלם ברואיו עם חסד עושה

 לאיש תשלם אתה כי החסד' ה ולך: "הפסוק של פשוטו וזהו
 אלא אינו כמעשהו לאיש אתה שמשלם זה גם -" כמעשהו

 ... חסד
 שהוא דברים אדם כשעושה אלא, אמורים דברים במה אך

 ואין הלכה" שהוא דבר עשה הלא פנחס אבל. לעשותם מחויב

 מחייבים היו לא דין בית פי לשאול בא היה שאילו -" כן מורין
 ... בחסד ולא בדין שכרו לו מגיע ממילא הרי, זאת לעשות אותו

 (ל"ז ם"הרי החידושי בשם יהודה דגל) 
 

 (יא, כו" )מתו לא קרח ובני"
 לא קרח ובני" כן פי על ואף, המחלוקת אבות אבי היה קרח
 חיים ירדו, לקרח הצטרפו שרק, ואבירם דתן ואילו". מתו

 מחלוקת לבעלי המסייעים של שעוונם ללמדך. שאולה
 . עצמם המחלוקת בעלי משל גדול, להם לא ריב על המתערבים

 
, מתים לא מחלוקת בעלי: אומר היה מרימנוב מנדל מנחם רבי
 עד וקיימים חיים קרח בני. מוסר לוקחים ולא, לקח לומדים לא

 ריב לחרחר ועולים מבצבצים הם השאול וממעמקי, היום
 . ומחלוקת מדנים ולהרבות בישראל

 

 (טז, כו" )האזני משפחת לאזני"
 לא למה יודע ואיני, אצבון משפחת שזו אני אומר: "י"רש כתב

  ."שמו על משפחתו נקראת
 ? לזה זה השמות לאלו יש שייכות מה תמהו ורבים
 של אצבעותיו מה מפני, ל"רז שאמרו: ה הקדוש"השל וביאר

 יניח הגון שאינו דבר אדם ישמע שאם ליתדות דומות אדם
 של אצבעותיו שנבראו דהיינו.(. ה כתובות) באזניו אצבעותיו

 ואצבון, רע דבר ישמע שלא באזניו לתחבן כדי, כיתדות אדם
 דבר מלשמוע אזניו ויאטום לאוזן האצבע שיתחב", אצבע" כמו
 לבין, האצבע שזהו" אצבון"ה בין השייכות זוהי ואם כן, רע

 . האוזן לצורך שזהו" אזני"ה
 

 "לאלה תחלק הארץ" )כו, נג(
פעם אחת נסע הבעש"ט בדרך, וכאשר נטו צללי ערב סר לכפר 
אחד ללון שם במלון. ויהי בערב והנה מחותנים וקרוביהם 
ומכיריהם באו לעשות שם חתונה, ושמחו שם כל הלילה, 
הבעש"ט לא פנה אליהם ולן עם אנשיו בחדרו. בהיות הבוקר 

המחותנים לנסוע לדרכם. הבעש"ט עמד אז בחוץ, השכימו 
מוכן אף הוא לנסוע לדרכו. וציפור אחת עמדה על אילן 
וצפצפה מול החתן והכלה. פנה הבעש"ט אל אנשיו ואמר, 
הידעתם מה הציפור אומרת, היא אומרת, לאלה תחלק הארץ. 
לא הבינו התלמידים את דבריו ולא הרהיבו לשאול אותו 

רבות, והזוג שנישאו הצליחו בחייהם וראו  לפשרם. לאחר שנים
בנים ובני בנים, עלתה בדעת האיש מחשבה לנסוע לעת זקנתו 
לארץ ישראל, והחליט לעשות כן, אבל אשתו לא רצתה בשום 
אופן לעזוב את בניה ולנסוע. לא יכלו להשתוות ביניהם והלכו 
לדין תורה. פסק הבית דין שהאשה צריכה לקבל גט פיטורין 

יכולה למנעו מלנסוע, ואף הוא אינו יכול להכריחה  ואינה
לעלות, ובנוגע לסכסוכי ממונות שביניהם הכריעו כפי 
שהכריעו, וכך היה האיש נסע לארץ ישראל, והאשה נשארה 
בחו"ל. המעשה נתפרסם בכל המדינה, עד שהגיעה השמועה 
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לתלמידי הבעש"ט, שהיו עמו באותו כפר בשעת החתונה, 

אנו מבינים את דברי רבינו הבעש"ט שאמר כי ואמרו, עכשיו 
הציפור אומרת, "לאלה תחלק הארץ", ארץ ישראל עשתה 

 חלוקה בין בני הזוג, הוא נסע לשם והיא נשארת כאן. 
 

 (ז, כז" )דוברות צלפחד בנות כן"
 המוני על ושוחחו מליפנה ישראל-נחום רבי עם חסידים ישבו
 מעיינם וכל, צדיקים של לפתחם שמשחרים ישראל-בית

 יהודי כאשר: "ואמר הצדיק נענה. בלבד הגשמיים בצרכיהם
 שיוכל על מנת - שמים לשם היא שכוונתו ודאי, גשמיות מבקש
 ". ולמצוות לתורה ילדיו את ולגדל טובים ומעשים מצוות לקיים

 נחלת את לקבל וביקשו משה אל צלפחד בנות כשבאו: והוסיף
 העושר ידי-שעל - שמים לשם כוונתן את משה פירש, אביהן

 משפטן את משה ויקרב: 'שנאמר מה זה'. ה את לעבוד יוכלו
 כשאיפה ופירשה' ה אל תביעתן את' קירב' הוא -" ה לפני

 . ה"לקב להתקרבות
 כוונתן אכן זו -' דוברות צלפחד בנות כן: 'ה"הקב לו ענה כך ועל

 . האמיתית
 

 על איש בשר לכל הרוחות אלוקי' ד יפקוד"
 (טז, כז)" העדה

 שעם, הבריות סוברים בטעות ע"זי" ם"הרי חידושי"ה ביאר
, קטנים יותר במנהיגים להסתפק העם יכול הדורות התמעטות

 למנהיגים זקוק הוא, יותר קטן שהדור ככל, הנכון הוא ההיפך
 חולה שהוא שככל חולה לאדם, דומה הדבר למה. יותר גדולים

 . יותר גדול לרופא זקוק הוא גדול יותר
 

 על איש בשר לכל הרוחות אלוקי' ה יפקוד"
 (טז, כז" )העדה

(: א. נח ברכות) ל"חז אמרו"? בשר לכל הרוחות אלוקי" מהו
 שאין -' הרזים חכם ברוך: 'אומר, ישראל אוכלוסי הרואה"

 השוני מתוך". לזה זה דומים פרצופיהם ואין, לזו זו דומה דעתם
 אנו לומדים, לזה זה הם דומים שאין, האדם בני פרצופי של

 כל"ש וכמו, חברו של לזו דומה שאינה משלו דעה אדם שלכל
 כך", אדם בני" כולל לשם מצטרפים פרצופיהם" בשר

 החכמה את ויוצרות", הרוחות" כולן הדעות כל מצטרפות
 חכם", בשר לכל הרוחות אלוקי', "לה רק גלוי זה דבר. הכללית

 . כאלה מופלאים צירופים לעשות היודע, הרזים
 ( תורה אהלי)

 

 "אשר יצא לפניהם" )כז, יז(
מובא בהקדמת ספר קובץ שיעורים ויש לבאר פירוש "אשר 
יצא לפניהם" וכו', כמסופר על הגאון ר' אלחנן וסרמן הי"ד, 
שכשפרצה מלחמת העולם השנייה, הוא היה בארצות הברית 
לצורך איסוף ממון לישיבתו הקדושה, וכששמע על המלחמה 

הודיע למלוויו שברצונו לחזור במהירות האפשרית למקום 
מגוריו בליטא ברנוביץ. ומלוויו שאלו אותו, רבי, הרי מי יודע מה 
יהיה עם הרבי שם, ובפרט שהצדדים הלוחמים היו ידועים 
כרוצחים שפלים, ודם יהודי היה הפקר בעיניהם, על כן כדאי 

משפחתו לכאן  שהרבי יישאר עמנו כאן ואנחנו נדאג להביא את
ונדאג לו לכל צרכיו. רבי אלחנן לא הסכים בשום אופן, ואמר 
להם בתור תפקידי כרב אני חייב להיות עם בני עדתי בשעות 
טרופות וקשות אלו, הרב הוא אחראי לקהילתו, והוסיף, איך 
אני יכול להשאיר את קהילתי בעת צרה, הרי אני הרב ואם לא 

עות קשות אלו, ממי ישאבו... ישאבו ממני עידוד והתחזקות בש
ואכן קם ונסע לעיירתו כדי להיות עם בני קהילתו עד הרגע 
האחרון, והוא עלה עמם על המוקד על קידוש ד' הי"ד. וכה היה 
המעשה, באמצע לימודם מסכת נדה בישיבה, ביום י"ט תמוז 
תש"א הגיעו הנאצים ימ"ש להוציאם להורג, כשהוליכם למקום 

חיזק את בני עדתו, ודיבר בשקט, תוך מנוחה ההרג, רבי אלחנן 
נפשית כדרכו בקודש, ארשת פניו הביעה רצינות, ובדיבורו לא 
הרגישו כל נימה פרטית, אף לא נפרד מבנו ר' נפתלי בינוש 
)שהיה בין הנספים(, שיחתו הייתה מכוונת לכולם, לכלל 
ישראל. וכה היו דבריו "במרומים מחשיבים אותנו כצדיקים, 

שנבחרנו לכפר בגופותינו על כלל ישראל, אי לזאת אנו  כנראה
צריכים לשוב לד' בתשובה שלמה ומיד... הזמן קצר, הדרך 
למבצר התשיעי )מקום הטבח של קדושי סלבודקה, קובנא( 
קרובה, עלינו לדעת כי קרבנותינו יעלו יותר לרצון על ידי 
התשובה, ועל ידי כן נציל את חייהם של אחינו ואחיותינו 
באמריקה... שלא תעלה ברעיוננו איזו שהיא מחשבת פסול 
ח"ו, שהיא כפיגול ופוסלת את הקרבן, אנו מקיימים עתה את 

'באש הצתה ובאש אתה עתיד לבנותה',  -המצוה הכי גדולה 
האש היוקדת בגופנו היא האש שתחזור ותקים מחדש את בית 

 ישראל"... 
 

 ואשר לפניהם יבוא ואשר לפניהם יצא אשר"
 כצאן' ה עדת תהיה ולא יביאם ואשר וציאםי

 ( יז ,כז" )רועה להם אין אשר
 כוונתו ואין לצאנו ומיטיב דואג צאן רועה": סופר כתב"ה פירש

 רועה אין כי נמצא, ורכושו הונו להרבות אם כי הצאן לטובת
 מסיר נפש סכנת יגיע ואם, ולהנאתו לעצמו אלא לצאן הוא

 , מהצאן השגחתו
 לטובת נפשו מוסר הוא אלא" ישראל רועה" כן לא אמנם

, הצאן את אלא עצמו את ִיְרֶעה ולא', ה ַעם" קדשים צאן"ה
 הרועה יעמוד הסכנה בעת וגם, לפניהם ויבוא לפניהם ויצא

 השודד יבוא שאם צאן כרועה לא, לפניהם ויצא העדר בראש
 ילך ישראל רועה אלא הצאן, אחרי אל הוא יימלט הצאן מלפני
 . דווקא לפניהם ויבוא

 אין אשר כצאן ישראל עדת תהיה ולא" משה שאמר מה גם וזה
 . רועה להם אין צרה שבעת דהיינו ,"רועה להם
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 (כ, כז" )עליו מהודך ונתת"
( עה) בתרא בבא במסכת ועוד, אמת אמרי, א"הגר ופירשו

 כפני משה פני, אמרו דור שבאותו זקנים, הודך כל ולא "'מהודך'
 הזקנים דווקא למה לכאורה', וכו לבנה" כפני יהושע פני, חמה

, החדש רבם את משראו, דור שבאותו הצעירים, אלא. כך אמרו
 ורק', לבנה כפני' אלא בצעירותו היה לא הקודם הרבי גם, אמרו
 דור שבאותו זקנים אבל', חמה כפני' ונעשה נתעלה כך אחר

 היה כבר אז אפילו כי וידעו בצעירותו גם הקודם הרבי את הכירו
 '. חמה כפני'

 

 (כ, כז) "עליו מהודך ונתתה"
 אמרו דור שבאותו זקנים, הודך כל ולא( .עה ב"ב) איתא בגמרא

 דוקא למה ולכאורה. לבנה כפני יהושע פני חמה כפני משה פני
 מ' דכל חננאל רבינו שכתב מה פי על ונראה, כך אמרו הזקנים

 אלא הראיה פי על החודש קדשו לא במדבר ישראל שהיו שנה
 ביום החמה ולא בלילה הלבנה ראו שלא משום החשבון פי על

 הנולדים שאותן ומאחר, המחנה את מכסים שהיו העננים מכח
 ורק, כן לומר יכולים היו לא והלבנה החמה את ראו לא במדבר
 ענני להם' שהי קודם והלבנה החמה שהכירו שבדור הזקנים

 (רצון שבע נפתלי) . כן לומר יכולים היו שפיר, כבוד
 

"את קרבני לחמי לאשי ריח ניחוחי תשמרו" 
 )כח, ב(

דרכו בקודש של הרה"ק ר' אברהם המגיד מטריסק, הייתה, 
ליתן לכל החסידים הבאים להסתופף בצלו לאכול על שולחנו. 
היו נוסעים אליו חסידים למאות ולאלפים, וביניהם אנשי 
מעשה יראים ושלמים, תלמידי חכמים גדולים ורבנים 
מפורסמים, וגם עשירים ואמידים, וכולם היו צריכים לאכול 

ו כל זמן שבאו, בין בחול ובין בשבת או ביום טוב. אחר אצל
היום טוב, הזמן שהחסידים נוסעים בהמוניהם, היה הצדיק 
נעשה בעל חוב גדול. נכנסו פעם אליו אנשים מכובדים, 
מהמקורבים שלו, ושאלו את פיו, היות שההוצאה על מזונות 
החסידים מרובה, והרבי נעשה בעל חוב, ומוכרח הוא לשלוח 

שולח לאסוף כסף מהחסידים בשביל לפרוע החובות, ובכן מ
הלא מוטב שהרבי לא ייתן לחסידים לאכול ולא יצטרך אחר כך 
לקחת מאתם מעות לשלם החובות. שתק הרבי. חשבו 
החסידים שמן הסתם שתיקה כהודאה, ונכנסו עוד פעם לדבר 
על כך בפרטות, פתח הצדיק ואמר: בזמן שבית המקדש היה 

חז"ל המזבח מכפר, ועכשיו שולחנו של אדם מכפר,  קיים אמרו
ובכן אני אומר "את קרבני", הקרבן שלי הוא, "לחמי לאשי", מה 
שאני נותן לחם לאנשים שלי, ובזה יש "ריח ניחוח לד'", וסליחה 

 וכפרה לי ולכל החסידים. 
 

"ובראשי חדשיכם וגו' ושעיר עזים אחד 
 טו(-לחטאת לד'" )כח, יא

אש חודש אומרים תפילת יום כיפור קטן. סיפר ידוע דבערב ר
החפץ חיים זי"ע, את דרכי מעיר מגורי לוורשה, אני עושה 
בנסיעה ברכבת. הדרך היא ממושכת למדי, ואני מחפש תמיד 
על פני תאי הרכבת וקרונותיה, אם אוכל למצוא יהודי לשבת 
לידו, כדי שלא אצטרך לעבור את הנסיעה בישיבה בדד בין 

עשה היה שבעלותי לרכבת, מצאתי יהודי יושב מוקף גויים. מ
בצרורותיו. שאלתי אותו, ר' יהודי, האם אתה נוסע לוורשה, 
נענה לי הלה בחיוב. שמחתי שמחה רבה וישבתי לידו. 
כשעמדה הרכבת לעצור בתחנה הקרובה. התחיל היהודי 
לאסוף את צרורותיו והתכונן לרדת מן הרכבת. שאלתי אותו 

הודי, והרי אמרת לי כי פעמיך מועדות לוורשה, בתמיהה. ר' י
מדוע אם כן חזרת בך, נענה היהודי ואמר לי, רבי, בוודאי, 
תכלית דרכי היא להגיע לוורשה, אולם הנני עני מרוד, ואין 
בכיסי סכום רב כזה שיספיק לקנות כרטיס לדרך ארוכה זו. אני 

נסיות קונה כרטיס לתחנה אחת, ובעיירה זו אני מסבב בבתי הכ
ופורש את מרכולתי המכילה ציצית, כיפות, סידורים, קצת 
ספרים ועוד תשמישי קדושה. אם אינני מצליח למכור דיי, אני 
מסבב על הפתחים וקובץ על יד. כאשר מצטבר אצלי סכום 
המספיק לקניית כרטיס נסיעה, אני נוסע תחנה נוספת, 

זו  וכמעשי בתחנה הראשונה כן מעשי בתחנה השנייה. דרכי
עתידה להגיע לסיומה כאשר אבוא לוורשה, אבל לא יהיה זה 
לא היום וגם לא בעוד יומיים. הדרך תתמשך זמן רב. פעם 
נקלע החפץ חיים לעיר ורשה, והיה אותו היום ערב ראש חדש, 
בשעה של אחר הצהריים. נכנס החפץ חיים לבית כנסת שפגש 

יאמרו כאן בדרכו, ושאל מתי הוא כאן זמן תפילת מנחה, ואם 
גם תפילת "יום כיפור קטן". אותו בית כנסת שנזדמן אליו 
החפץ חיים היה בית כנסת של חסידים שלא היו רגילים לומר 
תפילת יום כיפור קטן. תמה החפץ חיים ושאל את המתפללים, 
מדוע הם מדירים את עצמם מתפילה זו, שנהגו בה רבים על פי 

פללים, כי הם נמנים על תיקון המהר"ם קורדובירו. ענו לו המת
קהל חסידיו של רבי פלוני, והואיל ורבם אינו נוהג להתפלל 
תפילה זו, גם הם אינם מתפללים אותה. סיפר להם החפץ חיים 
את המשל על הנוסע ברכבת ואח"כ אמר להם: רבכם עשיר 
הוא, כי עבודת יום הכיפורים שלו, מספיקה לו לעמוד עד יום 

קבצנים, וכי יש בנו כח לעמוד מיום הכיפורים הבא. אולם אנו 
כיפורים זה עד יום כיפורים הבא, מבלי לעצור קמעא ולאסוף 
כוחות חדשים, בכל ערב ראש חודש, עלינו להתפלל תפילת 
יום כיפור קטן, והתשובה, הווידויים והתפילות הכלולים בה יתנו 
לנו כח לחודש נוסף, עד ערב ראש חודש הבא, וכך נמשיך עד 

יום הכיפורים הבא עלינו לטובה. נכנסו דבריו של החפץ שנגיע ל
חיים באזניהם של המתפללים והם עשו להם מנהג קבוע 

 להתפלל תפילת יום כיפור קטן.
 

 א גוט שבת
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