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 לעי"נ הרה"צ 
  בנימין ביינושבן ר'  פנחס

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 
 

 ני"ו ישראל ניסן בן שושנה
 תחי' לאה בת רחל שרה פייגא

 ולזש"ק להצלחה ברו"ג

 הבה"ח מרדכי בן פערל ני"ו
 להצלחה בתוי"ש

 "פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן" )כה, יא(
לפי שהיו השבטים מבזים אותו, הראיתם בן פוטי זה " :י"וברש

שפיטם אבי אמו עגלים לעבודה זרה, והרג נשיא שבט 
 ."מישראל, לפיכך בא הכתוב ויחסו אחר אהרן

כתב בספר "על התורה": כך דרכם של הולכי רכיל מאז 
לטעון נגד האיש עצמו, ואינם ומעולם, שעה שאין בפיהם דבר 

מוצאים בו כל פסול וחטא, באים הם ומחטטים בייחוסו, 
במשפחתו, נתפסים לזקנו "שפיטם אבי אמו עגלים לעבודה 

 )במשנת הפרשה( זרה".
 

 "בקנאו את קנאתי בתוכם" )כה, יא(
בספורנו יש ווארט חזק ביותר. כך הוא אומר: "בקנאו את 

שעשה נקמתי לעיני כולם, כדי שבראותם זה  -קנאתי בתוכם 
ולא ימחו, יכופר על אשר לא מחו בפושעים, ובזה השיב את 

. היינו, בכך שהוא עשה את מעשה הקנאות חמתי מעליהם"
 ברבים ולא מחו בו, תהיה להם כפרה על שלא מחו בזמרי.

מספרים כי כאשר הרבי מסאטמר זצ"ל הגיע לארץ, שאל אותו 
רבי עמרם בלוי זצ"ל שאלה: מדי שבת כאשר יש חילולי שבת 
רח"ל, במקום שיצאו המוני בית ישראל למחות, הערליכע יודען 

יֵראים( שכואב להם על כך, הרי הוא יוצא להפגין )היהודים ה
כאשר יחד אתו יוצאים רק עוד כמה צעירים. הם סופגים 
בזיונות גדולים וקוראים להם 'משוגעים'. "אולי כדאי להפסיק 
עם המחאות הללו אם איש אינו מצטרף אליהן?" סיים רבי 

 עמרם את שאלתו.
שר אתה יוצא השיב לו הרבי מסאטמר: "אמור לי ר' עמרם, כא

להפגנה, יש אנשים שמוחים נגדך על כך? יש מישהו שצועק 
 עליך מדוע אתה יוצא להפגין?"

השיב ר' עמרם בשלילה: "איש אינו צועק עלי, אבל כואב לי 
 שלא מצטרפים אלי עוד יהודים למחות".

"תמשיך ללכת ולהפגין. די בכך שלא  -אמר לו הרבי  -"אם כך" 
וצא להפגין, שהרי לימד אותנו מוחים בך על כך שאתה י

הספורנו, כי אם אין מוחים ב'קנאי' על מעשה הקנאות שלו, יש 
  בכך כפרה על שאין מוחים על החטא עצמו!" 

 )יחי ראובן(
 

 )כה, יא( "פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן"
לפי שהיו השבטים מבזים אותו הראיתם בן פוטי זה שפיטם "

 והרג נשיא שבט מישראל לפיכך  זרה ה בודלע עגלים  אמו  אבי 

 
 

 .י(")רש "בא הכתוב ויחסו אחר אהרן
יתכן שהשבטים ביזו את פנחס, הלא היתה יצריך להבין, איך 

אלף וראו בחוש שהוא  המגפה נוראה בה מתו עשרים וארבע
יב את חמתו ושהוא זה ה מעיד בו שהש"פה, והקבעצר את המג

איה , האין בזה רפה וקיבל בשכרה ברית שלוםשעצר את המג
מזוככים, מה ונובע ממניעים טהורים מספקת שהיה מעשה זה 

תכן שבמקום להעלות יצורך יש עדיין ליחסו אחר אהרן ואיך י
 אותו על נס, ידונו ממה בדיוק נבע מעשהו?

מכאן ניתן לראות, נוראות כוחות הנפש, שהאדם מסוגל לקבל 
יצליח למצוא  טובה כה גדולה ממישהו ובמקום להכיר לו טובה,

 אישורו ולבזותו על כך, גם אם יקבל דברים צדדיים במעשה
ה עצמו על טוהר מעשיו של פנחס לא יהיה זה מספיק, "מהקב

בן אלעזר בן אהרן  -וכדי להוציא מלבם חייבים עדות ברורה 
 הכהן.

בנותן ענין להוסיף דבר חידוד שהיה מרגלא בפומיה של 
ל על המשנה )אבות ריש "מסאטמר זצ "דברי יואל"ר ה"אדמו

רבי מאיר אומר כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים "ו( "פ
וכו', והמשנה עולה מדרגה לדרגה עד שמונה את מעלתו  "הרבה

של אותו אדם שנעשה צדיק וחסיד אהוב ורע, ומגלין לו רזי 
תורה וכו' וכו' ומוחל על עלבונו, הרי שגם אדם שיזכה למדרגות 

יין מטיחים בו עלבונות, עד שצריך להגיע כה רמות ונשגבות עד
למדה זו של מוחל על עלבונו. וכמו שמצינו שחשדו למשה 
רבינו באשת איש, והכהן הגדול בכניסתו לפני ולפנים ביום 
הקדוש נצרך להיכנס בבגד בלי כיסים וקפלים בכדי שלא יתלו 

 בו שלקה בחמדת ממון ולקח משם ממון.
 ג("קול התורה גיליון נ -)לתתך עליון 

 

 "השיב את חמתי מעל בני ישראל" )כה, יא(
בתיבת 'מחצית' השקל, האות האמצעית היא 'צ' ר"ת צדקה, 
ואותיות ח"י סמוכות לה משני עבריה, ואותיות 'מת' בשני צידי 

ת' בסופה. ללמדך שעל ידי לה, האות 'מ' בתחילתה ואות 'יהמ
מעשה הצדקה, יהיה העושה קרוב לחיים ורחוק מן המוות, 
כמאמר הכתוב, 'וצדקה תציל ממות'. פנחס הצדיק הכניס 

אות, וכדברי -עצמו לסכנה גדולה בבואו לנקום נקמת ד' צב
הגמרא )סנהדרין פב:( 'ויפלל' שעשה פלילות עם קונו, כדי 

עצמו מפגיעתם של שבט  שלא יאבד כלל ישראל, וכן סיכן
שמעון ומפגיעתו של זמרי, שאמרו חז"ל שאם היה זמרי הופך 
פניו והורגו, היה פטור. הרי שמעשהו של פנחס היה חסד 
 וצדקה לכלל ישראל. זהו שנרמז בפסוק 'השיב את חמתי', היינו 
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שבמעשה הצדקה שלו הוא השיב האותיות 'חמתי', כי תיבה זו 
', כי ב'חמתי', אותיות מ"ת קרובות היא ההיפך מהתיבה 'מחצית

זו לזו ואותיות ח"י רחוקות זו מזו. ואילולי השיב פנחס את 
'חמתי', לא היתה תקומה לישראל. הנה כי כן, במעשה הצדקה 

 שלו, הפך פנחס את 'חמתי' ל'מחצית' והצילם ממוות לחיים.
 )דברי אליהו בשם הרה"ק הרבי ר' בונם מפשיסחא זי"ע(

 

 )כה, יא( "אתי בתוכםבקנאו את קנ"
בנקמו את נקמתי, בקצפו את הקצף  -בקנאו את קנאתי ": "ירש

 ."ףושהיה לי לקצ
ה על ", האם קצף הקב"ףוהקצף שהיה לי לקצ"רוש יפהמה 

 ישראל או לא?
ה )מיכה ו, ה(: "אלא, שבהפטרת הפרשה הקודמת אומר הקב

ו בלעם בן תועמי זכר נא מה יעץ בלק מלך מואב ומה ענה א"
תו וומה ענה א"י )שם(: "רש רשי, ופ"'בעור למען דעת צדקות ה

, שלא כעסתי כל אותן 'ם לא זעם הומה אזע -בלעם בן בעור 
 ."הימים

ה יכעס על "שהרי בלעם רצה לכוון לאותם רגעים שבהם הקב
ה לא כעס בכל ", אולם מאחר שהקב"כלם"ישראל, ובהם לומר 

בקצפו "הכוונה כאן הימים הללו לא הצליח לעשות זאת. זוהי 
על הקצף  'נא את קנאת הי, פנחס ק"ףואת הקצף שהיה לי לקצ

ף ולא יכול לעשות זאת, משום רצונו של ושהיה צריך לקצ
 בלעם לקלל את העם!

 

 )כה, יב( "הנני נותן לו את בריתי שלום"
כשבא זמרי לפני משה יחד עם המדינית והקניטו בשאלה מדוע 

 א פנחס, הזכירה אסור לו להיות עמה, נתעלמה הלכה ממשה, ב
. על "הבועל ארמית קנאים פוגעים בו"וביצע את קיומה: 

מעשה זה שעשה פנחס בעוז רוח ובלי מורא ניתנה הכהונה לו 
בדין הוא שייטול שכרו לכן ”ותיו לעולם. אומר המדרש: ולדור

כבר בעולם הזה קיבל “ אמור הנני נותן לו את בריתי שלום
 פנחס שכרו על עשיית מצוה זו. 

והשאלה ידועה: הרי לא מקבלים שכר מצוה בעולם הזה, ואיך 
קיבל זאת פנחס? טרם שנידרש לתירוץ יש להקדים שני 

שניהם מופיע אליהו הנביא סיפורים המובאים בתלמוד, ב
 “(. פנחס הוא אליהו”ל “)שלדעת חלק מחז

רבה בר אבוה סח לאליהו על מצבו הכלכלי הקשה שבשלו 
מתקשה הוא ללמוד תורה כיאות. נטלו אליהו לגן עדן והראה לו 

הורה לו אליהו. “ גחן ולקט מאלו”עלים שנשרו על הרצפה, 
קול  לאחר שמילא רבה את גלימתו מהעלים, שמע בת

מיד  “אוכל עולמו בחייו כרבה בר אבוה?מי הוא ש”שאומרת: 
זרק הכל לרצפה ואליהו החזירו למקומו. מסיימת הגמרא 

ב אלף זהובים! “שמהריח שנקלט בבגדו מעלים אלו קיבל רבה י
אך לא נהנה מהם בעצמו, אלא הקדישם לחתונת בנו )בבא 

 מציעא קיד:(. 
ו.( שרב כהנא עסק לעומת זאת מצינו במסכת קידושין )נ

לפרנסתו ברוכלות וסבב בעיירות. באחד הימים תבעתו 

מטרוניתא )אשת שר גוי( לדבר עבירה, אמר לה שהוא זקוק 
לנקביו ומיד לאחר מכן יצא אליה כבקשתה. מיד כשנסגרה 
מאחוריו דלת החדר קפץ רב כהנא מהחלון... נעשה לו נס והגיע 

ת אותי להגיע ממרחק אליהו להצילו. שאלו אליהו: מדוע הטרח
ד' מאות פרסה כדי להצילך? ענה רב כהנא: מה אעשה 
שהעניות הביאה אותי למצב זה? מיד העניק לו אליהו כלי מלא 

 דינרי זהב למחייתו. 
ושואלים המפרשים: מדוע רבה בר אבוה לא נהנה מהדינרים 
שקיבל מאליהו ואילו רב כהנא כן? ותירצו: רבה בר אבוה לא 

ת נפש כדי לקבל את הכסף. לעומתו רב כהנא נדרש למסירו
זהו “. בדין הוא שייטול שכרו”הסכים למסור נפשו למיתה ש

התירוץ גם לגבי פנחס, כיון שהסכים למסור עצמו למיתה, 
שהרי יכל זמרי או אחד מבני שבטו להורגו, לכך זכה וקיבל 

 שכרו בעולם הזה הוא וזרעו אחריו.
 )במחשבה תחילה(

 

"והייתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם" 
 )כה,יג(

באחת העיירות בגליציה המזרחית פרצה פעם מחלוקת עזה 
מי ראוי  –פטירת המרא דאתרא בקרב ראשי הקהילה עם 

לישב על כסא הרבנות שנתפנה, והגיעו הדברים לידי כך שגם 
בשעת ההלוויה של הרב שנפטר ותוך כדי השמעת ההספדים 

 ניטש ריב קולני בקהל בשאלת ממלא מקומו של רבם. 
הגיב על כך הצדיק רבי מאיר מפרימישלאן ואמר: עתה נתחוור 

' לפנחס "הנני נותן לו את לי פשר הברכה הבאה, שהעניק ה
בריתי שלום, והייתה לו ולזרעו אחריו" לכאורה תמוה הדבר, 
מהי השייכות בין שני חלקי הבטחה זו שמבטיח הקב"ה 
לפנחס? אלא בידוע שהשטן המקטרג מרקד במיוחד 
כשמגיעים למצב של "ולזרעו אחריו" ואש המחלוקת 

 מתפשטת אז כלהבה גדולה הפורצת לכל עבר.
ך באה הברכה לפנחס בן אלעזר ש"ברית השלום" משום כ

המוענקת לו בחסדי השי"ת תהיה "לו ולזרעו אחריו" ולא 
תפרוץ כל מחלוקת בשאלת ממלא מקומו לאחר שנות חייו 

 …בעולם הזה
 

"ובני אליאב נמואל ודתן ואבירם הוא דתן 
 ואבירם  קריאי  העדה  אשר הצו על משה ועל 

 שם" )כו, ט(אהרן בעדת קרח בהצותם על ה
שואלים המפרשים: מה הצורך לחזור כאן ולפרט שדתן 

 ואבירם היו בעדת קרח?
הג"ר אלכסנדר זושא אלישביץ זצ"ל )באלף המגן( מבאר זאת 
באמצעות מעשה. שדכן נודע הגיע לעיר פוניבז' שם הציע 
לאחד מטובי העיר את בתו של נכבד העיר לידא, פלך ווילנה. 

ד ש"המועמד להיות מחותן" נבחר מסמך שהחזיק השדכן העי
פה אחד כראש הקהל של לידא. אבי הבן התלהב מההצעה, אך 
אשתו התנגדה בתוקף לאחר שביררה אצל כמה אנשים אשר 

 עיקמו את חוטמם למשמע השם.
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הוויכוח ביניהם הלך והתעצם עד שהחליטו לנסוע ללידא 
ולעמוד מקרוב על מהותו של המחותן. לא כדאי לחזור על מה 
שהם שמעו בלידא, אבל מיודענו התעקש להבין: כיצד תיתכן 

 -סתירה כה זועקת בין בחירת האיש לעמוד בראש העדה 
ובין מה שהאנשים באמת  -כעדות המסמך הכתוב והחתום 

חושבים עליו! "הבט על התאריך בראש המסמך!" ציווה עליו 
ידידו בתוקף. הלה לא הבין מה ההבדל הגדול אם הוא נבחר 

לפני או שנה אחרי. "העיקר זה התאריך!" המשיך הידיד. שנה 
  12האם אינך מבין שאם התאריך המודפס בראש המסמך הוא 

)למניינם( פירושו של דבר שהוא נבחר למשרה  1920באוגוסט 
הרמה ע"י... הבולשביקים. הלא ידעת שבתאריך זה שלטו 
הבולשביקים בלידא, ואם הם בחרו בו משמע שהוא בולשביק 

בולשביקים, שודד שבשודדים... הוא הושיב את הרב שב
 במאסר, ובחר את עצמו במקומו.

כאשר אנו שומעים שדתן ואבירם היו "קריאי העדה" עלולים 
לטעות ולחשוב שהם היו חשובים, שאם לא כן כיצד נבחרו 
לתפקיד הרם?! לפיכך ממשיכה התורה ואומרת: תשים לב 

פת קרח "בהצותם על לתאריך! זה העיקר! והתאריך הוא תקו
 השם". רק אז נחשבו דתן ואבירם לקריאי העדה!... 

 )פרי עמלנו(
 

"ותקרבנה בנות צלפחד בן חפר בן גלעד בן 
מכיר בן מנשה למשפחות מנשה בן יוסף" 

 )כז, א(
רש"י הקדוש שואל מדוע הוזכר בייחוסן של בנות צלפחד: 
"למשפחות מנשה בן יוסף", והרי כבר נאמר כי צלפחד היה "בן 
מנשה", ויודעים אנו כי מנשה היה בן יוסף. מתרץ רש"י: "אלא 

חיבב את הארץ שנאמר "והעליתם את לומר לך: יוסף 
 עצמותי", ובנותיו חיבבו את הארץ, שנאמר: "תנה לנו אחוזה".

יורשה נא לי לשאול שאלה: אני מבקש לקבל מגרש גדול בצפון 
תל אביב. מגרש ששווה מיליוני שקלים. שואלים אותי: מדוע 
אתה רוצה את המגרש הזה? ואני משיב: אני אוהב את ארץ 

ני רוצה מגרש. בוודאי כולם יצחקו עלי, וכי בגלל ישראל, לכן א
 ארץ ישראל אני רוצה את המגרש? אני רוצה מיליונים...

כיצד אפשר, אם כן, להוכיח כי בנות צלפחד חבבו את הארץ 
מבקשתן: "תנה לנו אחוזה". היכן כתוב כאן שהן מחבבות את 

 הארץ, אולי הן רצו נחלה כדי שיהיה להן רכוש ממוני?
כם תירוץ, פלאי פלאים. הרי למנשה היו שני חלקים אומר ל

בירושת הארץ, חלק אחד בארץ ישראל וחלק נוסף בעבר 
קשו דווקא לקבל את חלקן בארץ יהירדן, אולם בנות צלפחד ב

 בבו את הארץ.יישראל, מכאן שהן ח
 )יחי ראובן(

: אביהן מת ארבעים שנה קדם לכן, "ובשם ה"אמרי אמת
נושאים כל טוב. ובכל זאת, עד עתה והשאיר תשעים חמורים 

קשו בנות צלפחד לרשת אותו. רק כעת, ילא שמענו שב
קשו בנות צלפחד לקבל יכשעמדו לפני הכניסה לארץ ישראל, ב

 נחלה בארץ.

בבו אפוא את השווי הממוני של הקרקעות, אלא את יהן לא ח
 קשו נחלה בה.יארץ ישראל, ולכן ב

 

 "ויקרב משה את משפטן לפני ה'" )כז, ה(
ח(: "ויהי אנשים אשר -בפרשת נשא, לגבי פסח שני נאמר )ט, ו

והיו טמאים לנפש אדם... ויאמר אליהם משה עמדו ואשמעה 
מדוע כאן לא ענה משה לבנות צלפחד  -מה יצוה ה' לכם" 

באותה מטבע לשון? אומר ה'פרדס יוסף': שנו חכמים בלשון 
המשנה )אבות פ"א מ"ה( 'אל תרבה שיחה עם האשה', בפסח 
שני דיבר משה עם הגברים, לכך אמר להם 'עמדו ואשמעה', 
אך כאן היה מדבר בנשים, לכך נזהר משה מלדבר עמן ומיד 

 י ה'.הקריב את משפטן לפנ
 -מסופר על תלמידיו הגדולים של רבי שמחה בונים מפשיסחא 

החידושי הרי"ם ורבי יצחק מוורקא שכאשר הלכו פעם בדרכם 
מבית המדרש לאכסניה, עברו בדרכם ליד רוכלת שמכרה חפץ 
מסוים לו נזקק היה רבי יצחק מוורקא באותה שעה. עמד רבי 

 יצחק מדרכו ושאל את הרוכלת למחיר של החפץ.
 השיבה הרוכלת. -"עשרה רובל" 

 התמקח רבי יצחק. -"שמונה וסגרנו עסק" 
 "עשר! קופיקה לא פחות!" התעקשה המוכרת.

יכול היה הדין ודברים להימשך עוד זמן, אלמלא הזדקף 
החידושי הרי"ם וזעק: "איטשע, וכי 'אל תרבה שיחה עם 

 האשה' לא שווה שני רובל?"
 

 כז, ה("ויקרב משה את משפטן לפני ד'" )
ל: כל "נחלת ארץ ישראל תלויה בשמירת שבת, כמו שאחז

השומר שבת כהלכתו נותנים לו נחלה בלי מצרים, הרי ממילא 
ל "משמע שהמחלל את השבת מאבד את נחלתו. והנה חז

זה צלפחד, אם כן מחלל שבת היה, ואיבד את  - אמרו: מקושש
גם נחלתו, וטענתן לא היתה טענה בכלל, ברם, מאידך מצינו 

דעה האומרת: מקושש לשם שמים נתכוון, ואם כן לא איבד 
את נחלתו, לפיכך ויקרב משה את משפטן לפני ד', שהוא יודע 
מחשבות וכוונתו של צלפחד גלויה לפניו, אם היתה לשם שמים 
אם לאו, ממילא יוכל להכריע אם מגיעה לו נחלה בארץ ישראל 

  אם לא.
 )אהל תורה(

 

מרו להקריב לי "את קרבני לחמי וגו' תש
 במועדו" )כח, ב(

העבודה היא  ,ק ואין עבודת הקרבנות"בזמן שאין ביהמ
לו הקרבנו כל ילהשתוקק ולצפות לכך, ואז יהיה חשוב כא

תשמרו להקריב "הקרבנות במקומם ובמועדם וכהלכתם, וזהו 
שהיה ממתין ומצפה מתי  "ואביו 'שמר' את הדבר"כלשון  "לי

ונזכה  "מתי יבנה"תוקקות יהיה, כן תשמרו ותצפו בהש
  להקרבת הקרבנות.

 )שפת אמת(
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 "ועניתם את נפשותיכם" )כט, ז(
ר מבריסק היה מקדים להתפלל ערבית עהגאון ר' יוסף ב

במוצאי יום כיפור מיד בצאת הכוכבים, שאלו למדן אחד הרי 
)או"ח  "בועד שיצא הספק מל"כה שצריך להמתין מפורש בהל

 "בושיצא הספק מל עד" :רעוסף בהל' שבת רצ"ג(. ענהו ר' י
 ."בו מהספקעד שיצא ל"אמרו, אבל לא 

 )במשנת הפרשה(
 

 "איש על העדה" )כז, טז(
שני סיפורים, המספרים יותר מכל את דאגתם, מסירותם  להלן

והשתתפותם בצער העם של שני רועים גדולים אשר היו לעם 
 ישראל.

יום אחד רואה רבי ברוך אויערבך זצ"ל כי אביו ה"ה הגאון 
הגדול רבי שלמה זלמן זצ"ל שרוי בצער, הוא מדוכדך ואינו 

ך לבריאותו רוצה להכניס דבר מאכל לפיו. מאוד חשש רבי ברו
של אביו הגדול, ולכן קרא לאח אביו ה"ה הגאון רבי אברהם דב 
אויערבך זצ"ל רבה של שכונת בקעה בירושלים, ביודעו כי ברוב 
קרבתו של אביו אליו יסכים לפתוח את סגור לבו ולספר את 

 אשר קרהו, ואת סיבת שברונו.
חח תיכף בבואו אל הגאון רבי שלמה זלמן אורו פניו, והחלו לשו

בדברי תורה, שקלו וטרו בה בעומק העיון, זוהי הרי משוש לבם. 
 לאחר  שחזר  הצבע  ללחייו  של  רבי  שלמה  זלמן,  שאל  אותו

אחיו: 'אחי היקר! מדוע נפלו פניך? למה מסתגף אתה ואינך 
טועם דבר מה לפיך?' ענה לו רבי שלמה זלמן בדאגה: 'היו כאן 

ותיהם, צרות של יהודים!! הרבה אנשים היום, ושמעתי את צר
ואיך אוכל לשמוח??' שאל אותו אחיו הר"ר אברהם דב: וכי מה 
יום מיומיים והלא כל יום יש כאן קהל רב המתדפק על דלתך 
ושוטח את צרותיו, מדוע דווקא היום לקחת הכל אל לבך?' 
'אתה צודק' ענה לו הגרש"ז 'אך בכל יום יש גם אנשים 

מחות, וזה מקהה מעט את כאב המבשרים בשורות טובות ומש
הלב שלי משמיעת הצרות, אך היום לא היו אנשים שבישרו 
בשורות טובות, אוזני לא שמעו על שמחות של יהודים, ולא 
היה מה שימתיק את הכאב וירפא את שברון לבי משמיעת 

 הצרות של אחיי".
 

*** 
 

תור ארוך השתרך לפני דלת חדרו של האדמו"ר מסאטמר רבי 
"ל, איש איש וצרתו, איש איש ושאלתו, עומדים יואל זצ

 נרגשים לקראת הכניסה אל הקודש פנימה, לעצה או לברכה.
לאחר שעות ארוכות בהן נכנסה כבר כמות לא מבוטלת של 
חסידים, נכנס השמש אל חדר האדמו''ר והנה הוא רואה 
שקופת הצדקה בה רגילים החסידים לתת מעות צדקה פדיון 

 ל האדמו"ר, ריקה כמעט לחלוטין.נפש בעת הכניסה א
תמיהה היתה זו. 'להיכן נעלם כל הכסף?' הרהיב הגבאי עוז 

 ושאל את האדמו"ר.
'הרגע היה כאן אדם מארץ ישראל' סיפר האדמו''ר 'והרבה 

צרות יש לו, אשתו לא עלינו חולה מאוד וההוצאות הרפואיות 
, רבות, ואין בכוחו לסבול. גם כמה מילדיו זקוקים לישועה

ובכלל חובותיו מנישואי בניו ובנותיו מעיקים עליו והוא עומד 
ממש לפני קריסה, ולכן הבאתי לו את כל כספי הצדקה שהיו 

 כאן' סיים האדמו''ר. 
'אוי ווי. רבי!!' זעק הגבאי 'אני מכיר את האיש, אין לו כלל 
צרות, אשתו איננה חולה ואינו חייב שקל לאיש, הוא נוכל 

 ן לו הרבי את כל כספי הצדקה!!'ורמאי, לשווא נת
מיד אורו פני הרבי וצהל בשמחה, 'כך? אין לו כלל צרות! הו... 

 איזה שמחה נתת בלבי, ברוך ה' היהודי אינו סובל'.
 )לקראת שבת(

 

"אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם"    
 )כז, יז(

הגאון רבי איסר זלמן מלצר זצ"ל בעל "האבן האזל" על 
ם, הצטיין באופן מיוחד בענוותנותו הפשוטה. כשבא הרמב"

לפניו תלמיד ישיבה אפילו מישיבה קטנה, היה משוחח ומדבר 
אתו בלימוד, ומחשיב אותו כאילו עומד בפניו תלמיד חכם בא 
בימים. וכשהתלמיד הקשה קושיה טובה או עלה בידו לתרץ 
תירוץ, היה רבי איסר זלמן קופץ משמחה, ומביע התפעלות 

 ומה "מהדברים הנפלאים והנחמדים".עצ
הרבה פעמים זכיתי להיכנס אליו ולשוחח עמו בסוגיות הש"ס. 
והנה סיפור נפלא שראיתי, ממנו אפשר להיווכח בגודל הענווה 
שלו: היה זה ביום י"ג בניסן ערב בדיקת חמץ, נכנסתי לבית 
כנסת כדי ללמוד, ניגש אלי הגבאי וביקש את סליחתי: האם 

לחפש מקום אחר? היום עסוקים בניקיון המקום יכול אני 
לכבוד פסח. פניתי לבית כנסת אחר, ושוב חזרה התמונה על 
עצמה: הגבאי ביקש ממני לחפש בית כנסת אחר הייתי אובד 
עצות: לאן ללכת? 'בלית ברירה' עליתי לביתו של מרן ראש 
הישיבה הגאון רבי איסר זלמן. הרב קיבל אותי במאור פנים, 

לשוחח  -לו שבאתי במטרה "רעדן אין לערנען" אמרתי 
בלימוד! ראש הישיבה נענה ברצון ובשמחה, והטה אוזן לשמוע 
מה בפי. על השולחן היתה מוכנה פרוסת לחם, דברי מריחה 
וכוס קפה. עד היום אני לא סולח לעצמי מדוע לא המתנתי 
כמה דקות עד שהיה גומר לאכול, קרוב לשעתיים ארכה 

שיב לי על השאלות שהרציתי בפניו, סתר ובנה. השיחה, הרב ה
קרוב לחצות היום חזרה הרבנית ביילה הינדא, כשידיה עמוסות 
בסלים מקניה שערכה לכבוד החג. כשראתה שהצלחת והכוס 
מונחים כמו שהניחתם בבוקר, שאלה את בעלה ראש הישיבה: 
למה לא טעם כלום? רבי איסר זלמן ענה לה בתמימות: הרי 

בן תורה ובא לדבר אתי בלימוד, איך יכולתי להפסיק  נכנס כאן
באמצע? ענתה הרבנית בשאלה: מה היה קורה אם היית אומר 
לבחור שימתין כמה דקות עד שתגמור לאכול, ואח"כ תקבל 
אותו בכבוד? הרים רבי איסר זלמן את קולו ושאל בתמיהה: 

 מה, אני פרופסור שצריכים להמתין לי?...
 )לב ישראל(
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 פנחס פרשת
 

 
 
 
 

 "בקנאו את קנאתי"

הרבי ר' יהונתן אייבשיץ ז"ל נשא את בתו של גביר, שהעניק 

לו נדוניה של שלושת אלפים זהובים, ואחר חתונתו כמו 

קודם לכן, הקדיש את עצמו יומם ולילה על התורה ועל 

העבודה. הוא למד בבית המדרש עם חברותא, ונקל לתאר 

איזה לימוד היה זה, לימוד של ר' יהונתן עם החברותא שלו, 

ה קדושה היתה באותו בית מדרש, עם ר' יהונתן ושאר וכמ

כל היהודים התמימים והישרים שלמדו ועסקו בו בעבודת 

 הבורא! 

הטומאה, כידוע, מרגישה קדושה וקמה להיאבק כנגדה, 

והדבר בא לידי ביטוי בכך שהגויים הרשעים במקום הלכו 

המדרש הזה. כמובן -ובנו כנסיה שלהם דווקא מול בית

יק לכל באי בית המדרש, ובפרט לשני הצדיקים שהדבר הצ

שהיו לומדים בבית המדרש כל היום והלילה. והנה, החברותא 

של הרבי ר' יהונתן היה בעל טבע תוסס וחם מזג, ולא יכול 

היה להירגע על גסותם ורשעותם של הגויים הללו שהעזו 

להקים מקום טומאה בדיוק מול בית המדרש, ומתוך חומו 

עשה מעשה. בחצות הלילה, כשהכל היה עטוף וכעסו הלך ו

חשיכה, טיפס ועלה לגג הכנסייה ושבר את הצלם שהתנוסס 

מעליו! אבל מעשה שטן הצליח שהוא נתגלה ונתפס בידי 

הגויים. אולם, אף אחד מן הקהילה היהודית לא ידע על 

, רק ידעו שהאיש נעלם. יצאו לחפש אותו בכל מקום ןהעניי

מצא שם, אבל לא מצאו.  בתוך כל שעלה על דעתם, שמא נ

התכונה המדהימה הזו של החיפושים אחר היהודי, בא גוי 

שומר הכנסייה בחשאי לאחד מפרנסי הקהילה וסיפר 

שהיהודי שנעלם שבר את הצלב שעל גג הכנסייה, תפסו 

מעשה והביאו אותו למשפט הכמרים שדנו -אותו בשעת

בבניין אותו לשריפה. אבל הוא יודע שיש פתח אחורי 

הכנסייה שממנו אפשר להוציא את היהודי ולהבריח אותו, 

והוא מכיר את המקום, אבל בשביל מלאכה זו הוא מבקש 

עתק, אמר -סכום של שלושת אלפי זהובים. זה אמנם סכום

לא יעשה זאת -שהסיכון הוא גדול מאד ןהשומר, אבל מכיוו

 בפחות מהסכום הזה.

וכבד מאוד, אבל מה אנשי הקהילה שמעו, הסכום הוא גבוה 

שבויים, מה גם שמדובר -לא עושים בשביל מצוות פדיון

בהצלת חיים ברורה של הוצאה להורג, כך התארגנו זוגות של 

אנשים שיצאו לפקוד את בתי בני הקהילה כדי להתרימם 

הגדולה. כשהגיעה השמועה לרבי יהונתן, אמר מיד  הלמצוו

חכות אפילו רגע, לעצמו בלבו כי הדבר דחוף ביותר, ואסור ל

כי מי יודע מה עוד עלול לקרות עד שהזוגות יספיקו לפקוד 

עוד עלולים  –את כל אנשי הקהילה ולצבור את הסכום 

ללימוד -הרשעים הללו לבצע את זממם ולהוציא את חבירו

לשריפה. ר' יהונתן לא היסס, נכנס לביתו, במקום בטוח עוד 

י דינרי הזהב היה טמון כל סכום הנדוניה של שלושת אלפ

שקיבל, שכן היה זה זמן לא רב אחרי חתונתו, נטל את כל 

חבילת הממון, יצא מן הבית והלך לשומר הכנסייה ומסר לו 

הכל בידיו. השומר אכן נשאר נאמן להבטחתו, הוא הבריח 

את היהודי מהדלת האחורית ומשם הוברח ע"י היהודים 

ר' יהונתן חזר  לעיר אחרת, בסודי סודות כמובן, והיהודי ניצל.

המדרש, אבל בינתיים המשיכו זוגות -לביתו ולבית

המתרימים במלאכתם וכאשר הגיעו לר' יהונתן לתת לו את 

הכסף, אמר להם שכבר לא צריך. "אני נתתי את כל הכסף, 

אמר להם,  –והשבוי נפדה ושוחרר ואין עוד צורך בכסף" 

אמנם אבל כאן התחיל דין ודברים בינו לבין גבאי הצדקה. 

נכון, אתה נתת כבר את כל הכסף, אבל בינתיים אספנו מה 

שאספנו ותיקח את זה חזרה. אמנם לא הגענו לכל הסכום 

הענקי של שלושת אלפים זהובים, אבל גם לנו מגיע חלק 

, הרי התנדבנו ואספנו, וכל בני הקהילה תרמו. קח הבמצוו

 ,הבחזרה מה שאספנו, ובזה נקנה גם אנו את חלקנו במצוו

והשאר יהיה לך" ענו הם, אבל ר' יהונתן עמד על שלו: "אני 

 כבר נתתי הכל"!... 

עבר זמן מה, ור' יהונתן מתחיל להתיישב בדעתו: מה יקרה 

 כאשר אשתו תגלה ותיוודע שהוא הלך ונתן את כל המטמון?

עתק, עשירות -היא הרי תרעיש עולמות, הן מדובר בסכום

ימים מהבית, ואם  ממש! עמד והחליט כי הוא יסע לכמה

בינתיים היא תגלה את החסרון בהעדרו, היא תקים ודאי 

זעקה גדולה שהיתה כאן פריצה לבית וכל עושרם נגנב, אבל 
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עד שהוא יחזור היא תספיק להירגע קצת. מצוייד בהחלטה 

זו קם וניגש לביתו, ולשמחתו הרבה גילה שהיא טרם גילתה 

נסוע לכמה ימים הדבר. עמד ואמר לה, כי ענין דחוף לו ל

לאיזה כפר סמוך. האישה הסכימה והוא יצא למקום שיצא 

 ושהה בו מספר ימים. 

בינתיים התרחשה שערוריה שלימה בכנסייה. הכמרים גילו 

שהנידון למוות נמלט ועד מהרה הגיעו למסקנה כי השומר 

מעל כאן באימון והוא שהבריח אותו. עמדו ונדברו ביניהם 

לשומר מה שזממו לעשות ליהודי,  ברוב זעמם כי יש לעשות

ומי יודע, אולי הוא עצמו יהודי... השומר התחיל להריח 

שהטבעת הולכת ונהדקת מסביבו, ועל כן החליט כי עליו 

למהר ולברוח משם. מכיוון שהיה שומר וותיק גם בכנסייה 

הישנה במשך ארבעים שנה, הוא הספיק במרוצת הזמן לגנוב 

ם אדוקים הכניסו לכנסיה, והוא הרבה כסף ויהלומים שנוצרי

מה יעשה בכל הרכוש הזה? כיצד יכול  –עמד והתלבט 

לסחוב את הכל עמו? מה עשה? הלך ולקח את כל החבית 

שאותה מילא במשך השנים בכסף וזהב ויהלומים. ביחד עם 

שלושת אלפי הזהובים, נכנס לביתו של ר' יהונתן ושא 

הוא לא בבית! לאשתו: איפה האיש? אבל האשה ענתה לו: 

ומכיוון שהקרקע בערה מתחת לרגליו ופחד להשתהות אף 

לרגע, עמד וסיפר לה כל מה שקרה ושעליו למהר עתה 

ולהימלט, והוא לא מוכן להשאיר את כל הרכוש הזה 

ואני אשאיר להם רכוש  –לכמרים. הם עומדים להרוג אותי 

 כזה לנוכלים הללו?! לא, לא אשאיר להם את כל זה!... וכאן

התחיל להעריף שבחים על ראשו של ר' יהונתן, גיליתי יהודי 

אצילי כזה, שהוא מוכן לתת מכספו שלושת אלפי זהובים 

בשביל להציל את חבירו, ולכן אני בטוח שהוא אדם ישר 

אם כן דבר ראשון אני נותן לכם מתנה את שלושת ונאמן. 

 אלפי הזהובים, כלומר אני מחזיר לו את הכסף שנתן לי, וכל

 יאם אחזור בשלום, הוא בוודא –השאר שנמצא בחבית זו 

כי אז כדאי לי שיישאר הכל אצל  –יחזיר לי את זה, ואם לא 

כך קרה יהודי כזה שיודע לעשות דברים טובים בכספו!...

שהשאיר את כל האוצר הגדול בביתו של ר' יהונתן והוא יצא 

לדרכו, ברח הרחק מהכנסייה, אבל הכמרים שלחו אחריו 

שליחים להשיגו. אלה רדפו אחריו ותפסו אותו והטביעוהו 

בנהר. עתה כבר יודעת אשתו של ר' יהונתן את כל סיפור 

המעשה, היא יודעת שהקב"ה כבר שילם להם על כל 

המעשה הטוב והנאצל שעשו, ולא רק שכספם הושב להם, 

אלא זכו לעושר גדול ואף יותר מכל מה שהיה להם. היא 

ון ושמחה. אבל הרבי ר' יהונתן לא יודע כמובן, התמלאה שש

שום דבר, האשה מחכה בצפייה דרוכה שיחזור, כדי שתוכל 

לבשרו את הבשורה הגדולה, אבל הוא עדיין מתמהמה, 

בינתיים יצא רבי יהונתן לדרכו חזרה לביתו, ומשהגיע סמוך 

לביתו, הוגיע את מחשבתו, מה יאמר לרבנית, כיצד יגלה 

לושת אלפי הזהובים... וכשהוא ויספר לה מהקרה עם ש

יוצאת היא לקראתו החוצה,  –הולך כל תפוס במחשבתו 

שמחה וצוהלת, וקוראת לעומתו: אני כבר יודעת הכל: 

הקב"ה כבר גמל לנו בכפל כפליים! וכך עמדה וסיפרה לו את 

ישמח מאד גם הוא על  יכל הסיפור, כשהיא בטוחה שבוודא

מקום זה התפרץ בבכי הטוב שבא להם מן השמיים... אבל ב

עז, בוכה ומילל כמו ילד קטן, והאשה עומדת ושואלת 

בתמהון: למה תבכה? הלא הרבש"ע שילם לנו שכר גדול 

מפני כך אני בוכה, באמת  אעבור המצווה! ואז ענה לה דווק

בגלל זה, מפני שגומלים ומשלמים לי מיד עבור המצוה, 

כי אילו היו  מכאן ראיה שמשליכים לי את המצוה בפנים?!...

זו, היו מניחים לי אותה לעולם הבא,  המרוצים ממני במצוו

ה"ב, רק שכן ידוע שאין מתן שכרן של מצוות אלא בעו

נותנים לו את שכרה כאן,  – מצווה של אדם שאינה רצויה

 כלומר: קח לך! והמחזה הוא נורא ואיום.

עד שהחליט ר' יהונתן לצום בהפסקה של שלושת ימים 

ך אמנם עשה, שלושת ימים צם, ואחרי זה. רצופים. וכ

בהתאם לרום דרגתו וידיעותיו הרמות בנגלה ובנסתר עשה 

שאלת חלום: על מה ולמה לא רוצים את המצווה שלו, 

ומשמים השיבו לו: אמנם כן, צדקת בבכייך, והכל מפני 

שעינך היתה צרה בחבריך ולא נתת להם שיהיה גם להם חלק 

המצווה לך לבד, בבקשה, קח לך!... במצווה הזו. רצית את כל 

הנה כל בעל לב ונפש יבין וירגיש, כי הסיפור הזה הוא נורא 

 פרשת בלק( -)אמונה שלמה ומבהיל עד מאוד!...  
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