
במחשבה תחילה
}{סוף מעשה

מאמר מחשבה לפרשת השבוע המביא לידי מעשה

{ גליון 210 | פנחס | תשע"ז }

מושפע עמוקות
"כמה זה עולה?" 

"שלושים דולר", השיב העובד.
היהודי שעשה עסקים בסין הותיר את טליתו לניקוי יבש 
באמצעות שליח, כעת הוא מגיע לקחת את הטלית ונדהם 

מהמחיר. "שלושים דולר? למה מחיר כזה גבוה?" 
דולר  "עשר  באדיבות:  מחייך  הסיני 
כל  לפתוח  דולר  עשרים  הבגד,  לניקוי 

הקשרים"...  
***

דממה. 
הטירוף נעצר. במעשה אחד של קנאות 
מחזה  את  פנחס  עצר  שמים,  לשם 
הזוועה שגרם למשה ואהרן לבכות יחד 
בלק,  פרשת  (סוף  ישראל  בני  כל  עם 
קיצוני,  היה  הזה  המעשה  שם).  וברש"י 
שלא  הכרח  והיה  חזקה  להרתעה  נועד 

יגונה. 
ששכרו  למשה  הקב"ה  אומר  בפרשתנו 
של פנחס הוא "הנני נותן לו את בריתי 

שלום". 
לשם  קנאי  של  תואר  פנחס  מקבל  היה  לו  להבין:  ויש 
להבין  יכולים  היינו  השם,  מלחמות  לוחם  של  או  שמים, 
זאת יותר. אולם מעשהו היה היפך השלום - לכל הפחות 

בראייה שטחית. מדוע יש להעניק לו ברית "שלום".
מראדין,  הכהן  מאיר  ישראל  רבי  של  מתלמידיו  אחד 
גדלה  כבר  משפחתו  שאלה:  ובפיו  הגיע  חיים",  ה"חפץ 
ומוטל עליו לפרנסם כפי שהתחייב בעת נישואיו. הוצעה 
משתי  אחת  לבחור  בידו  ויש  בנק  בסניף  עבודה  לו 

לעבוד  או   - בבנק  ההם  בימים  קיימות  שהיו  אפשרויות 
בדלפק המשיכה בו אנשים מושכים כספים מחשבונם, או 

בדלפק בו מפקידים המחאות. 
שאלה שלכאורה אין בה הרבה שיקולים. הבנק אותו בנק, 

העובדים אותם עובדים, התנאים אותם תנאים. 
הייתה  חיים"  ה"חפץ  של  תשובתו 
מפליאה: דלפק המשיכות. ונימוקו עמו: 
יהודי צריך להתרגל להיות 'נותן'. כאשר 
וימסור  בבנק  בעבודתו  התלמיד  ישב 
לאנשים את כספם, הוא יקנה בכך מידה 
מעניק.  להיות  להתרגל  בנפשו  טובה 
בו  ההמחאות  בדלפק  ישב  אם  אולם 
אלא  כלל,  במזומנים  מתעסקים  אין 
נותן  אינו  שהוא  הרי  חוב,  שטרות  רק 
מאומה ללקוח ומתרגל להיות 'מקבל'...
חיים  רבינו  של  קדשו  דברי  הם  ידועים 
לעניין  הקדוש,  החיים"  "אור  עטר,  בן 
רחמים  לך  "ונתן  הנידחת  בעיר  הנאמר 
בעיר  ישראל  שנצטוו  שכיון  וריחמך", 
את  להרוג  זרה,  עבודה  עובדי  שרובה 
ולשרוף  בהמתם  את  טפם,  את  אנשיה, 
גורם בלבם  זה  - הרי שמעשה  כליל באש  כל הרכוש  את 

אכזריות. 
המעשים  שכנגד  מיוחדת,  הבטחה  התורה  מבטיחה  לכן 
הללו שאמורים לעורר בטבע האדם אכזריות, יעניקו להם 
מן השמים רחמים "לבטל כח האכזריות שנולד בהם מכח 

המעשה".
לגרמניה  חברה  יפן  השנייה,  העולמית  המלחמה  בזמן 
לאחר  בריתה.  ובנות  הברית  ארצות  כנגד  במלחמתה 

הפצצות שהוציאו 
טייסים מדעתם

"הרב, באיזה 
דלפק לשבת?"



המתקפה האכזרית של היפנים ב"פרל הארבור" על חיילי 
לטירוף  קץ  לשים  האמריקאים  החליטו  הברית,  בעלות 
והשליכו שתי פצצות אטום על הערים הגדולות הירושימה 

ונגסקי.
שתי פצצות אלו הכריעו את הכף, יפן הודיעה על כניעתה 

ולאט לאט נכנעו גם הגרמנים. 
הפצצות  את  שהשליכו  הטייסים  שני 

הללו, איבדו לאחר זמן את שפיותם...
להרוג  צורך  שיש  שאמר  ההיגיון  למרות 
להביא  כדי  אנשים  של  מסוימת  כמות 
כולו,  בעולם  דם  ושפך  הרג  להפסקת 
למרות שבמעשה הקטל שלהם הם סייעו 
לזרז את תהליך השלום, המחשבה על כך 

דעתם  את  שיבשה  שכזו,  אנושית  לזוועה  גרמו  שידיהם 
לנצח.

את היסוד והעיקרון הזה מלמדת התורה במעשה פנחס: 
כדי  לנקוט בפעולה קיצונית מאוד  צריך  אין ספק שהיה 
וכדי להשיב  להיפסק  לגרום לחטא  כדי  לזעזע את העם, 

חימה מעל בני עם קודש. 

אולם מעשה כזה - אף שלא במודע - מחריב את הנפש. 
גורם לה לנזק בלתי נמנע. 

בלב  מעשהו  את  שעשה  שפנחס  הקב"ה  מודיע  כך  לשם 
טהור ובכוונה שלמה - לא יינזק כלל. הוא יקבל את ברית 
השלום ובכך יושפע שלום ממרומים ויתקן את ההשפעה 

שהייתה למעשהו על נשמתו. 
 ***

וטהור,  קדוש  היה  פנחס  של  מעשהו 
שלום".  "ברית  לקבל  הוצרך  הוא  אך 
העניק  לא  חיים"  ה"חפץ  של  תלמידו 
במעשה  אולם  ללקוחות,  משלו  אגורה 

הנתינה הוא קנה קניין של 'נותן'.
כאשר אנו עושים מעשים נחוצים, נזכור שעלינו לספוג את 
הקשרים"  "פתיחת  עבור  וגם  ה"ניקוי"  עבור  גם  המחיר, 
נזכור לכל הפחות "לקשור  שהוציאו את הבגד משימוש. 
מחדש" את שנפרם ולנסות לתקן את ההשפעה השלילית 

שספגנו, על מנת שנהיה טובים יותר. 
שלא  אף  משפיעים  טובים  מעשים  מרובה.  טובה  מידה 

במודע - לטוב.   

"השיב את חמתי... בקנאו את קנאתי" (כה, יא)

שפיטם  זה  פוטי  בן  הראיתם  אותו  מבזים  השבטים  "שהיו 
אבי אמו עגלים לעבודת אלילים... לפיכך בא הכתוב וייחסו 

אחר אהרן" (רש"י). 

מבאר החת"ס, לפי דרכו של רש"י, על פי מה שכתבו תוספות 
ז"ל  מאמרם  לבאר  הגר,  אברהם  רבי  בשם  (ע:)  בקידושין 
'קשים גרים לישראל כספחת'. שגם כאשר הגרים שומרים 
שהדבר  משום  לישראל,  קשים  הם  בדקדוק,  ומצוות  תורה 

מעורר קטרוג על ישראל בכך שהגרים טובים יותר מהם. 

הרי  הגר,  ליתרו  נצר  הנו  שפנחס  טענו  השבטים  כאשר 
יותר  לדקדק  שנחלצו  אלו  הם  גרים  שבני  קטרוג  מתעורר 
ה"חתם  מדייק  שמים.  כבוד  על  נפש  ומסרו  הדין  משורת 
סופר" שזהו שמסיים רש"י "לפיכך בא הכתוב וייחסו אחר 

אהרן". 

חשבתי על פי דבריו לבאר את דברי רש"י הנודעים בפרשתנו 
הוא".  "בדין  מדוע  ידוע  והדיוק  שכרו".  שייטול  הוא  "בדין 
רצה  שהקב"ה  פירושו  ש"בדין"  לרמז  אפשר  האמור  לפי 
להראות שפנחס, מזרע ישראל, עשה על פי שורת הדין את 
קנאתו וזה עצמו הסיר את הקטרוג מעל בני ישראל שהגרים 

מדקדקים על שורת הדין יותר מהם.

"ויקרב משה את משפטן" (כז, ה)

בעת שביקר הרה"ק רבי צבי אלימלך מדינוב, ה"בני יששכר", 
יעקב",  ה"ישועות  אורנשטיין,  משולם  יעקב  רבי  של  בביתו 
הגיעה נערה מבנות העיר לשאול שאלה על חלב שנשפך לסיר 
של בשר. ְׁשאלּה ה"ישועות יעקב" מספר שאלות לברר כמה 

נשפך ומה גודל הסיר ועוד. 

לאחר שיצאה, שאל ה"בני יששכר" את מארחו: לשם מה היה 
לו  שהיה  השיב  יעקב"  וה"ישועות  רבות?  כה  בשאלות  צורך 

לדעת האם מדובר באיסור דאורייתא או איסור דרבנן. 

"ול'אל תרבה שיחה עם האשה', שהוא דאורייתא, לא חייש 
מר?!" תמה ה"בני יששכר". 

"דאורייתא?!  לתהות:  יעקב"  ה"ישועות  של  תורו  היה  כאן 
וזאת מניין? הן דבר זה מופיע במשנה מדברי חכמים". 

השיבו ה"בני יששכר": פעמיים נתעלמה ממשה רבינו הלכה, 
פעם אחת בהלכות קרבן פסח אשר היו אנשים טמאים לנפש 
משה  להם  השיב  דינם,  מה  רבינו  ממשה  לשאול  ובאו  אדם 
השנייה  בפעם  אולם  לכם".  השם  יצוה  מה  ואשמעה  "עמדו 
כאשר באו בנות צלפחד, לא דיבר איתן משה רבינו מאומה, 

מיד "ויקרב משה את משפטן לפני השם"... 

טוב ברע 
או רע בטוב



אין  אשר  כצאן  ה'  עדת  תהיה  "ולא 
להם רועה" (כז, יז)

הגיעה השעה להתכונן לפרידה מעם 
מהקב"ה  מבקש  רבינו  משה  ישראל, 
בו",  רוח  "אשר  מנהיג  להם  לתת 
לפניהם.  ויבוא  לפניהם  שיצא  כזה 
כצאן  ה'  עדת  תהיה  "ולא  הנימוק: 

אשר אין להם רועה". 
והרי לא יעלה על הדעת שמשה רבינו 
יותיר את עם ישראל  חשב שהקב"ה 
כצאן ללא רועה. אין ספק שעוד טרם 
הפחות  לכל  או  משה,  של  פטירתו 
מיד לאחר מכן, יודיע הבורא מי הוא 

זה שינהיג את עמו. 
משה  שראה  התוספת  אפוא  מהי 
ה'  עדת  תהיה  "ולא  להוסיף  לנכון 

כצאן אשר אין להם רועה".
 ***

יהודי רוסיה באחרית  סבל רב סבלו 
רבי  הרבי  הקדוש,  המגיד  של  ימיו 
הרוסי  הצאר  זי"ע,  ממעזריטש  בער 
בגזירות  בהם  והתעלל  התעמר 
נוראיות, מיטב הגברים נחטפו לצבא 
מאמונתם  נושלו  כפייה,  לעבודות 
ומשפחתם ולא תמיד שבו משם, לא 

רק בנפשם, אלא אף בגופם...
תלמידו של המגיד, הרה"ק הרבי רבי 
יכל  לא  זי"ע,  מליז'ענסק  אלימלך 
לראות בסבל עמו ומולדתו, והוא פנה 
עצה  לטכס  בבקשה  הקדוש  רבו  אל 
וצומות  בתפילות  שמימית  ופעולה 
וסיגופים, למען הצלתם ופורקנם של 

יהודי רוסיה המעונים. 
אולם הרבי רבי בער נם לו שאין צורך 
לעשות מאומה. "תוך זמן קצר נפרד 

את  המגיד  גילה  העולם",  מן  אני 
מספר  משל  הגדול,  התלמיד  אוזני 
לו  נוגע  שאינו  משהו  על  לו  הוא 
כלל. "כשאתייצב לפני כיסא הכבוד, 
ולא  ואתחנן  אבכה  עולמות,  ארעיש 
בשמים  ישמעו  אשר  עד  מנוח  אתן 
הגזירות  את  ויבטלו  תפילתי  לקול 

הנוראות הללו". 

של  ונבואתו  עברו  שבועות  מספר 
זעקות השבר  המגיד התגשמה לקול 
ימי  חלפו  הקדושים.  תלמידיו  של 
ועדיין  ה"שלושים",  ימי  תמו  האבל, 
הצרות ניתכות כגשמי זעם על ראשי 
הלך  אלימלך  רבי  הרבי  היהודים. 
הקדוש,  רבו  של  קברו  על  להשתטח 
ההבטחה  עם  יהיה  מה  לשאול 

שהעניק לו. 
רבי  הרבי  נגלה  הלילה  באותו 

לו:  והסביר  לתלמידו  בחלום  בער 
כסבל  הגזירות  את  ראיתי  "מלמטה 
להתפלל  והבטחתי  ואיום  נורא 
העליונים  בעולמות  אולם  לביטולן, 
להשיג  אפשר  שאי  מה  לראות  ניתן 
ומכאן  החומרי,  בגוף  מצויים  בעוד 
את  אני  רואה  גזירות,  רואה  אינני 
לישראל  לצמוח  העתידה  הטובה 

מגזירות קשות אלו.
החומר  בעולם  מצוי  שהנך  "אתה 
הנך  רשאי  הגזירות,  את  ורואה 
להעתיר בעד ביטולן. אולם אני אינני 
דבר  של  ביטולו  על  להתפלל  מסוגל 

שעתיד להיות לטובה". 
 ***

משה רבינו עמד בפרץ להשיב חמתו 
שנגזרה  פעם  בכל  מהשחית.  יתברך 
אל  הביט  לא  הוא  ישראל,  על  גזירה 
התכלית, הוא עמד להעתיר בתפילה 
פעם.  אחר  פעם  הגזירות  את  וביטל 
גלוי  היה  שהכל  ספק  שאין  למרות 
וצפוי לפני אדון הנביאים, היה חשוב 
מבני  סבל  למנוע   - יותר  הרבה  לו 

אברהם יצחק ויעקב.
אל  רבינו:  משה  של  תפילתו  וזוהי 
מנהיג  פטירתי  לאחר  להם  תיתן 
יניח  דרגתו  שמרוב  כך,  כל  שמימי 
רבות  צרות  ולסבול  להיענש  להם 
משולים  הנם  כזה  במצב  שכן  ורעות. 
שדואג  רועה"  להם  אין  "אשר  לצאן 

להם וחפץ בטובתם. 
את  שימסור  מנהיג  להם  תן  אדרבה, 
נפשו עליהם להצילם מכל צרה וצוקה 
ומכל נגע ומחלה. "אשר יצא לפניהם 

ואשר יבוא לפניהם".

"אתה שהנך מצוי 
בעולם החומר ורואה 
את הגזירות, רשאי 
הנך להעתיר בעד 

ביטולן. אולם אני אינני 
מסוגל להתפלל על 

ביטולו של דבר 
שעתיד להיות לטובה"

רועה ישראל האזינה
במחשבה שניה

במחשבה תחילה
להארות, להערות וכן להצטרפות לרשימת התפוצה: bemachshava@gmail.com }{סוף מעשה


