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פרשת פנחס
י"ז בתמוז התשע"ט

נוצר תאנה, יאכל פריה! 
העמוק  בשלג  מתבוסס  משמשו,  בלווית  ברחוב  עבר  זצ"ל  מאוסטרבצה  הרבי 

בדרכו למצוות סנדקאות. מפינת הרחוב נשמע קולה הנוגה של מוכרת הכעכים. 

מצטנפת בבגדיה הקלים ואוחזת באצבעותיה המכחילות מקור במקל עליו מחורזים 

הכעכים החומים, קראה בקול רועד: "קנו כעך בפרוטה, כעך חם וטוב בפרוטה. כעך 

הזקוף  בצווארונם  טמון  ראשם  ושבים,  העוברים  היו  בפרוטה". מעטים  וטוב  חם 

וידיהם עמוק בכיסם. מי שם לב למוכרת המסכנה.

דרכו  ועשה  הנאספים  את  ברך  המצוה,  בסעודת  מה  דבר  סנדק, טעם  היה  הרבי 

וטוב  כעך חם  בפרוטה,  כעך  "קנו  הרועד:  הנוגה,  קול  נשמע  והנה  בדרכם,  חזרה. 

בפרוטה. קנו כעך בפרוטה"...

תמה משמשו של הרבי: איך לא נמאס לה לחזור שוב ושוב על אותו משפט. אין 

ספור פעמים, בלי שינוי?"...

נשא הרבי עיניו, העיף מבט חטוף, והפטיר: "בדרכנו לברית היו שם תשעה עשר 

כעכים. עכשיו ששה עשר".

"שלוש פרוטות בשעה", מילמל השמש בחמלה, "אבל לא זאת שאלתי. תמהתי 

איך לא נמאס לה לחזור שוב ושוב על אותה הקריאה?"

"על כך עניתי", השיב הרבי. "אין היא חוזרת על אותה קריאה. עכשיו היא אומרת 

זאת על כעך אחר. בכל פעם, על כעך תורן"...

סיפור מאלף הוא, ושייך לפרשתנו. מכל ישראל לא נבחר כמנהיג אחר משה רבנו 

בהתלהבות  ניחון  שהיה  משום  ישראל?  מכל  התייחד  במה  נון.  בן  יהושע  אלא 

נעורים: "נער, לא ימיש מתוך האוהל". 

"נוצר תאנה  לרבו? חז"ל קראו עליו את הכתוב:  ומסירות  היה סוד התמדתו  מה 

יאכל פריה, ושומר אדוניו יכובד".

כדאי הוא יהושע ליטול שכר שימושו, שלא מש מתוך האוהל". ועומק נפלא צפון 

בדימוי שומר התאנה.

יום מוצאים  כידוע, אין התאנה מבשילה פירותיה כאחד, כרוב העצים, אלא בכל 

הבעלים תאנים חדשות שהבשילו. וכך אמרו: למה נמשלו דברי תורה כתאנה, מה 

תאנה זו כל זמן שאדם ממשמש בה מוצא בה תאנים, אף דברי תורה כל זמן שאדם 

הוגה בהם מוצא בהם טעם. ודי בידיעה זו, בתחושה זו, כדי שלא למוש מהאוהל!

וכשם שהדברים נאמרו בגדול בישראל, אמורים הם מקל וחומר לכל אחד ואחד 

מאיתנו. אין מושג של "סוף זמן", אין מקום לרפיון. 

נגלה  בה  ונהגה  כך, ככל שנוסיף  כל  ועמוקה  כך,  כל  כך, רחבה  כל  גדולה  התורה 

עוד טעמים, מעמקים וגבהים, אופקים חדשים. "אשרי אדם שומע לי, לשקוד על 

דלתותי יום יום, לשמור מזוזות פתחי" )משלי ח, לד(. 

"יום יום", פשוטו כמשמעו. בתחילת הזמן ובאמצעו, בסוף הזמן ואף בבין הזמנים!

"מרגלא בפומיה של רבי מאיר: גמור בכל לבבך ובכל נפשך לדעת את דרכי ולשקוד 

על דלתות תורתי. נצור תורתי בלבך ונגד עיניך תהיה יראתי, ואני אהיה עמך בכל 

מקום!"

לאבד  שלא  זיע"א  מרן  של  המופלגת  זהירותו  ידועה 
את זמנו, וכל עיתותיו קודש לעמלה של תורה ולזיכוי 
הרבים, ובני ביתו מעידים שמאז ועד עתה, כאשר היה 
מתקלקל דבר מה בביתו, והיה צריך לתקנו, מרן זיע"א 
מלאכה  בעל  להביא  שתדאג  מהרבנית  מבקש  היה 
לו  שתשלם  לה  מורה  והיה  תיקון,  הטעון  את  שיתקן 

במיטב כספו.
וכך היה מנהגו גם באותם ימים שהעניות והמחסור היו 
מנת חלקם, והפרוטה הייתה בדוחק ובצמצום, עם כל 

זאת היה מרן מורה שיביאו בעלי מלאכה לתקן
את הטעון תיקון. ופעם אחת שאל אותו אחד ממקורביו 
מדוע אינו מתקן את הדברים בעצמו, ובכך יחסוך כמה 

פרוטות…
ומרן זיע"א השיב לאותו האיש כממתיק סוד: "שמע נא 
ידידי, את הזמן אני קונה בכסף יקר! הן אמת שלבעלי 
ותקילין,  טבין  עבודתם  תמורת  משלם  אני  המלאכה 
אך בשכרי אני מרוויח את זמני להספיק עוד דבר מה 

בלימוד, וכי קל הדבר בעיניכם?!"…
לבד מעמלו העצום בתורה הקדושה, הרי גם גדול כוחו 
מאות  מזה  הרבים.  בזיכוי  שיעור  לאין  זיע"א  מרן  של 
בשנים לא קם נביא בישראל אשר זכה וזיכה את הרבים 
טובים,  ובמעשים  במצוות  בתורה,  ולרבבות  לאלפים 
ואשר על כן ברור הדבר כי ברכה היוצאת מפי קודשו 
ומי  להתקיים,  ממנה  שימנע  דבר  אין  זיע"א,  מרן  של 
הוא זה אשר יבא אחר המלך, מאן מלכי רבנן, והרי זה 
ממש בבחינת מה שאמרו: "צדיק גוזר והקב"ה מקיים".

ומעשה שהיה כך היה:
יהודי בן תורה מאזור הדרום, במשך כמה וכמה שנים 
וחקרו  דרשו  ל"ע.  בטן  לפרי  זכה  לא  נישואיו,  מיום 
הזוג ברופאים וברפואות, אך לשוא, הדבר עדיין בושש 

מלבוא…
ידיד המשפחה אשר כאב את כאבם, פנה והציע להם 
לפנות אל גדול הדור, הלא הוא מרן זיע"א בכדי לקבל 
עושות  ודאי  הדור  גדול  של  ברכותיו  "הן  ברכתו,  את 
ובטוחני  ברכתו,  את  לקבל  נסו  בשמים.  עצום  רושם 
שתיוושעו במהרה מן השמים"… כך דרבן אותם אותו 

ידיד.
בפניו  והסיח  זיע"א  מרן  לפני  יהודי  אותו  נכנס  ואכן, 
פניו  על  בחביבות  טפח  זאת,  בשומעו  מרן  צרתו.  את 
של אותו יהודי תוך שהוא מפטיר ואומר שלש פעמים: 

"זרע של קיימא, זרע שלא קיימא, זרע של קיימא…".
מיותר לציין, כי כבר באותה שנה נפקדו הזוג בפרי בטן, 
ומאז  ושלם,  בריא  זכר  בן  להם  נולד  הימים  ובמלאת 

ברכתו של מרן זיע"א זכו לכמה וכמה ילדים. כן ירבו.

קורא יקר! אם ברצונך להנציח את הגליון להצלחה, לרפואה שלימה, או להבדיל לע"נ יקירך, צור עוד היום קשר עם המערכת. זכור! "כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו".

https://n.sendmsg.co.il/f23227/הצטרפות לקבלת העלון וקראת לשבת עונג במייל


אהבת חינם )ב(
בביטול  כשעסוקים 

נשאר  אתה  הזולת 

קטן וריקן ורק נדמה 

גובה  אינו מחייב, בעוד שהעסוק במעלות שלו  יותר. דבר שבהכרח  שהשני קטן 

ומשתבח... שנאת חינם - בחינם אולי זוהי השנאת חינם שעלינו לתקן. 

בזמן שהוא  בעדה שלמה,  או  בציבור,  המזלזל  לפעמים משהו  לראות  יכול  אתה 

בחייו באחד מהם  נתקל  לא  גם  הוא  אינו מכיר שם פרטי של אחד מהם!  אפילו 

באופן פיזי ובכל זאת הוא יכול לשבת שעות על גבי שעות ולזלזל וללגלג על ציבור 

שלם. 

ולמה? – כי הוא שונה ממני! כי הרבי שלי הוא לא הרבי שלו. האם אין זה שנאת 

בסיס  שום  אין  כמה  עד  מגוחך,  זה  כמה  עד  רואים  באמת,  כשמתבוננים  חינם?! 

היופי  זה  ייחודיים,  שנהיה  שרוצה  זה  הוא  הרבש"ע  אדרבה,  לשנאה.  והצדקה 

שביהדות, 'אלו ואלו דברי אלוקים חיים'. 

ילד המתחנך  השני מתפוגג.  ביטול  על  רק  המבוסס  חינוך  חינוכית:  נקודה  נוסיף 

שכולם לא שווים כלום ורק הוא 'זכה' להיוולד בקהילה, או בעדה המיוחדת שכן 

שווה משהו, ורק הרב אליו הם שייכים הם ורק הם טובים, קולט מהר את האבסורד 

וחוסר ההיגיון שבדבר ומהר מאוד הוא יתחיל לחשוב: מה, רק אני נולדתי במקום 

עד  ומכאן  דרך,  אינה  שלי  הדרך  גם  מאי  אלא  בטעות?!  חיים  כולם  וכולם  הנכון 

לפריקת עול הדרך קצרה, ח"ו.

לכול  העדות,  לכל  בישראל,  גדול  לכל  אמתית  הערכה  בבית  השומע  ילד  מנגד, 

החסידויות, ילד כזה מפנים שאנו נוהגים כך משום שכך חינכו אותנו רבותינו, אבל 

גם לשני דרך משלו, גם לו יש את משה רבינו שלו, גם להוריו יש מסורת. ילד כזה 

לומד לכבד, לומד להעריך, וחינוך כזה אינו פג לעולם, הוא רק מתעצם ומשתבח. 

אם כל אחד מאתנו יתחיל לדבר טוב על השני, לראות את המעלות של השני, תהיה 

זו אהבת חינם אמתית, תיקון לשנאת חינם. נסיים בקטע מהתפילה המפורסמת 

של הרבי ר' אלימלך מליז'ענסק זיע"א: "אדרבה, תן בליבנו שנראה כל אחד מעלת 

חברינו ולא חסרונם". 

חז"ל מנו כמה סיבות לחורבן הבית. הראשון אחת מהם "על שלא ברכו 
מגיע  כזה  עוון  בגלל  וכי  לתמוה  ויש  פ"א.(  דף  )נדרים  תחילה"  בתורה 

לישראל עונש כל כך חמור? 
לחכמים(  נשאל  זה  דבר  ד"ה  בנדרים  )שם  יונה  רבנו  בשם  הר"ן  אומר 
לברך  ראוי  שיהא  כך  כל  בעיניהם  חשובה  התורה  היתה  "שלא  שמפרש 

עליה שלא היו עוסקים בה לשמה, ומתוך כך היו מזלזלין בברכתה". 
שלא  מכאן  ללמוד  עלינו  שליט"א  יפה  דב  רבי  הגה"צ  המשגיח  ואמר 

מספיק מה שלומדים תורה צריך גם להחשיב את הלימוד תורה. 
כלפי מה הדברים אמורים, פעמים שאדם מרגיש קושי בדבר מסוים ורוצה 
לפרוש ממנו, אך כשיודע מה הערך של מה שהוא עושה אז הוא מתגבר 

מיד. שמעתי דוגמא לכך ממור אבי שיחיה: 
אם מצַוים לאדם: "תרים את השק הזה עשר קומות", וזה כל כך כבד, הוא 
מיד מתייאש ויאמר שהוא לא יכול. בעה"ב רואה זאת ואומר "אתה רוצה 
לראות שאתה יכול? השק הזה מלא במטבעות זהב, מה שתשים למעלה 
בקומה העשירית תקח לעצמך...". אותו אדם יקפוץ משמחה ויבקש "תתן 
לי עוד שק כזה בבקשה...", הוא קיבל כח רק מעצם כך שהוא יודע את ערך 
משאו. ברגע שהוא יודע במה הוא מתעסק הוא מקבל הסתכלות שונה. כל 
מטבע זהב חשוב לו והוא נזהר לא לאבדו, ויותר מזה מעכשיו הוא מזדרז 
שעובר  זהב  של  הם  הללו  ודוגמאות  אוצרות.  שיותר  כמה  להרוויח  כדי 
וכלה, והרי דוד המלך אומר בתהלים "טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף" 
)קיט, עב( ואמר רבי יוסי בן קסמא "אם אתה נותן לי כל כסף וזהב ואבנים 
טובות ומרגליות שבעולם, איני דר אלא במקום תורה" )אבות פ"ו, מ"ט(. 

וּו ָבּה" )משלי ג, טו(.  ִניִנים ְוָכל ֲחָפֶציָך לֹא ִישְׁ וכן "ְיָקָרה ִהיא ִמפְּ
אם אנו מסתכלים על התורה בהערכה גדולה אנו גם לומדים בהתמדה, לא 
מפספסים רגע לשוא. מזדרזים להגיע בזמן לבית המדרש, לא מפטפטים 
עם חבר באמצע סוגיא. וכמובן משתדלים שאיכות הלימוד תעלה. ידוע 
שהשכר הכי גדול הוא על מצוות תלמוד תורה, "ותלמוד תורה כנגד כולם" 
)פאה א,א( ואמרו חז"ל שכך גם להפך, שעונש המבטל תורה, גדול מכל 

העבירות )ספרי עקב, הובא בשערי תשובה שער ג אות יד(. 
בתחילה  החורבן,  של  הדין  לגזר  עד  התהליך  היה  שזה  להסביר  ואפשר 
זלזלו בתוך לבם, שהתורה לא היתה מספיק חשובה בעיניהם, ואז זה בא 
לידי ביטוי בברכה שמדלגים עליה, ואז שכבר אין ערך, הלימוד פוחת, לא 
ניכר מאד, משום שכאשר  לא  זה  ובאיכות  באיכות,  גם  רק בכמות אלא 
וכולם מפלפלים אבל היה  באים לבית המדרש רואים את כולם לומדים 
שאלו  וכו'  לנביאים  שאלו  אומרת  הגמרא  למה  מובן  ואז  באיכות.  חסר 
תורה  הביטול  כי  הארץ.  אבדה  מה  על  ידע  אחד  לא  ואף  וכו',  לחכמה 

באיכות שנבע מזלזול לא היה ניכר. 
לכן אדם חכם יגרום לעצמו שלא להיות בבחינת "מצות אנשים מלומדה", 
ובמיוחד לא בלימוד התורה אלא יזכור מעלותיה ויעריך וילמד מה כוחה 
של התורה כמו שמפורש בספרים הקדושים, ויזכור שברגע שיושב ולומד 
ואורך  חיינו  הם  "כי  בתפילה  אנו  וכמו שאומרים  מזה.  גדול  דבר  לך  אין 
ימינו ובה נהגה יומם ולילה ושנזכה" ונתפלל לה' שנזכה להגות בתורה בכל 

כוחנו ולזכות בכל הברכות האמורות בתורה. 

"לכן אמר הנני נתן לו את בריתי שלום" )כה, יב(.
יש להבין – שאל הגאון רבי מאיר שמחה הכהן מדווינסק בעל "משך 

חכמה" – מה הסיבה שזכה פינחס דוקא לברית שלום?
להרוג   – פנחס  שעשה  שהמעשה  לומר  צריך   – הגאון  אמר   – אלא 
ידיו – היה עלול להותיר בליבו רגש של עזות, לכן ברכו ה'  נפש במו 
שלא יהיה הדבר לו למכשול, ולא ישאר בו רושם של מידת העזות, וזאת 

משום שכוונתו היתה לשם שמים.
וכן אנו מוצאים בעיר הנידחת שם מובטח לכל העוסק בהריגת החוטאים: 
זאת  האכזריות,  מידת  בליבם  שתשתרש  פחד  אין  רחמים",  לך  "ונתן 

משום שהקב"ה נותן להם מידה נוספת של רחמים.

"ושם איש ישראל המכה וגו'" )כה, יד(.
שהקב"ה  כשם  זה:  פסוק  על  חז"ל  דרשו  כא(  )פרשה  רבה  במדרש 
בגנותן של  כך מתעסק  בעולם,  לפרסמן  צדיקים  מתעסק בשבחן של 
רשעים לפרסמן בעולם, פנחס – פירסמו לשבח, וזמרי – לגנאי, עליהם 

נאמר )משלי י(: "זכר צדיק לברכה ושם רשעים ירקב"!
משל לסוחר זקן שראה כי כוחו בל עימו כמימים ימימה לנסוע לצרכי 

מסחרו, החליט כי ישלח את בנו במקומו. 
הכינה אשתו את כל הנצרך לבנה למסעו וארזה לו בגדים חמים, מזון רב 
ושתייה לבל יחסר מאומה. מכיון שלעתים היה הבן נחלה הכינה אימו 

תרופות כדי שגם הם יהיו לו בדרכו על כל צרה שלא תבוא...
בטרם יצא אל הדרך קראה לו אמו והראתה לו את אשר ארזה בעבורו 
בארגז גדול. ראה בני היקר – כך אמרה – כאן בפינה זו הנחתי מטעמים 

כאשר אהבת, וכאן מונח כד משקה. 
אכול בני ויערב לך. אכול והתחזק!

התרופות  צנצנת  את  עבורך  הנחתי   – ואמרה  האם  הוסיפה   – וכאן 
שהכנתי והלוואי של תזדקק להן!...

כן הוא גם הנמשל – אמר המגיד מדובנא – הקב"ה מפרסם את מעשי 
זאת  ולעומת  לנהוג.  יש  כיצד  וילמדו  הכל  יראו  שמהם  כדי  הצדיקים 
אין  כיצד  ילמדו  שמהם  כדי  הרשעים  מעשי  את  גם  הקב"ה  מפרסם 
כך  הטובים  מעשיהם  על  לצדיקים  מיועד  טוב  ששכר  כשם  כי  לנהוג, 
עתידים הרשעים לקבל עונש על רוב רעתם. על כן זכרון הצדיקים הוא 

לברכה ושם רשעים ירקב!

"זמרי בן סלוא נשיא בית אב לשמעני" )כה, יד(.
פעם אחת שמעו תלמידיו של ה"חוזה מלובלין" את רבם הנערץ כשהוא 

מהלך בחדרו ומוכיח את עצמו וכך אמר:
בגלל  האם  להתקיים?!  זכותי  בכלל  ומה  הזה?!  בעולם  עושה  אני  מה 
שאני בעל תוכחה? הרי כבר אמר רבי ישראל בעל שם טוב "גדולה ענוה 
שלא לשמה מתוכחה לשמה"! ואם משום שאני "נשיא"? גם זמרי בן 

סלוא היה נשיא!...


