
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 א("י ה")כ"פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן"                        
יתרו( עגלים לעבודה    -הראיתם בן פוטי זה, שפיטם אבי אמו ) '"לפי שהיו השבטים מבזין אותו: •                            

 , לפיכך בא הכתוב וייחסו אחר אהרן" )רש"י(.'זרה, והרג נשיא מישראל                        . 
ש בו מעובדי עבודה זרה, וישנולד  וג את זמרי היה מוצאו,הרגרם לו להשבטים חשדו בפנחס שמה ש                           

" )אבות פ"א אוהב שלום ורודף שלום"ייחסו לאהרן הכהן, שהיה קום ולשפוך דם. על כן בא הכתוב ואם כן מטבע האכזריות, ל
 שלאמיתו של דבר, פנחס דומה בטבעו לאהרן סבו, ועשה מה שעשה רק מתוך קנאת ה' טהורה. ,, כדי להוכיח בזהמי"ב(

 )ספרים(

 ויש להבין מדוע נתעצל משה ?עצל משה במעשה זמרי" ולא הרגו, עד שבא פנחס ועשה זאת. "שנת מדרשאיתא ב  •
יא את כזבי בת צור בוא השה)סנהדרין פב., הובא ברש"י כ"ה ו'(  גמראבברם, הרי זמרי העליב מאוד את משה, כמסופר 

לפיכך וההלכה נעלמה ממשה.  לך" ? הרבת יתרו מי התי -לפניו, ושאלו: "בן עמרם זו אסורה או מותרת, ואם תאמר אסורה 
 שעשה זאת מחמת נגיעה עצמית.ה ואין מורין כן", כדי שלא יחשדוהו דבר שאינו אלא "הלכ נמנע מלהרוג אותו, שזהמשה 

לכאורה , היה עליו שהיה מזרע יתרו דברי העלבון של זמרי נגעו גם אליושאת פנחס, כי מאחר  ולכן היו השבטים מבזים
ועל  .שעבד עבודה זרה יתרו שהיה מזרעאמרו שעשה זאת מחמת משלא נמנע ו הקנאות כדוגמת דודו משה. להימנע ממעשה

 ..קנאת ה' התלקחה בליבו.ה זאת מחמת נגיעה עצמית, אלא כי להעיד עליו שלא עש –ייחסו הכתוב אחר אהרן הכהן כן 
 )קומץ המנחה(                                                                                                                      

 ט"ז( -)כ"ז י"ג נאספת אל עמיך... איש על העדה" "ו 

 ,זי"ע החיד"א, אזולאי דוד יוסףחיים רבנו   ןוהגא  סיפר
 רבנו  הגאון שבימי   בידו קובלמאחד זקן,  ש יהודי  מפי   ששמע

 היה גר תחת ,לובלין רב העיר  זי"ע, המהרש"ל ,לוריא שלמה
 רבה לדבר.ה שלאפשוט היה אדם בשם אברהם, ש ירקן מדרשובית 

לעומק את העניין  הופתע לגלות שהוא מפרשו ,לומדהירקן את לילה אחד שמע המהרש"ל 
ן שליח שיתהה על קנקנו ויבחאליו שלח ו, גברא רבהמדובר בשהרב  . אט אט הבחיןולרוחב
 ..ואינו מבין מאומה בתורה. ,שהוא בור ועם הארץ אברהם השיב, אך אותו

 ,מהמרא דאתרא בקשות, וציווי ,ותרלאחר הפצ אך רק ,שוב שליחאליו המהרש"ל לא נח ושלח 
שהרב זאת וביקש אך התנה  ,בבקיאות וחכמה נפלאההירקן את פיו וגילה את דבריו פתח 

 ., ברצותו להיות נסתרדע על למדנותויישמור את הדבר בסוד ואיש לא י
 .מכךאדם  ידעי ורזי התורה בלי שלפלפל ולשוחח עמו בעמק הרבמאז המשיך 

כרב העיר ימונה רבי אברהם וה שיצהוא  ,בשנת ה'של"ג כשעמד המהרש"ל למות מן העולם
 .בני העיר את הדבר לאחר שהפצירו בירקן הצדיק לאחר פטירתו קיימואחריו תחתיו, ו

 יים החיד"א את הסיפור:סו
עד כמה הצניעות והענוה היא אמצעי להגיע לתורה לשמה  ,קח מוסר השכלי"מי שיש לו לב י

 וה' לא ימנע טוב להולכים בתמים". ,כי תורתו מכרזת עליו כי הוא רם ונשא ,ולחכמה
 

 י"ז( -)כ"ז ט"ז "איש על העדה אשר יצא לפניהם ואשר יבא לפניהם" 
 

זצוק"ל, כראש הישיבה בוואלוז'ין, פרצה  חיים סולובייצ'יקכששימש הגאון האדיר רבי 
לפעיל מאוד בקרב שריפה גדולה, והרב, שהיה שקדן עצום ושקוע כולו בתורה, קם והפך בעיירה 

, והביאם בם על כתפיויכ, הרש את הילדים התועיםחיפו התרוצץהמצילים. ברעננות וזריזות 
ואז ראוהו יוצא ממקום אפוף , וכולם חרדו והחלו לחפשוהוא נעלם באמצע הפעולות להוריהם. 

 ...ויאוזניים הגיע לשקול בכאחרי  הוא סיכן את חייו להצילם ,פעוטות בידיוו להבות
שימש כרב העיר בריסק, פרצה שריפה גדולה בעיר, וגם אז הוא לא נח כבר בשנת ה'תרנ"ה, כש

 והבתים. והשקיע את כל כוחותיו בשיקום המשפחות
לא שיישן כראוי כל ההפצרות ו ,רצפת מסדרון בית הכנסתעל  התעקש לישוןכל אותם ימים 

 הועילו, "איני יכול לשכב במיטה" אמר, "בשעה שלכל כך הרבה יהודים אין גג לראשם"...

 את" 

 בריתי   

 שלום"...    

משה לייב רבי האדמו"ר הקדוש 

זי"ע, היה מקפיד מסאסוב 

להקדים ולומר שלום לכל אדם, 

 .בדבר ומימיו לא הקדימו איש
לו להקדים  פעם החליט יהודי אחד

 אל התקרבבלאט והוא בא , ושלום

 בשקט מאחור... הרבי
אך אז נשמעה קריאה: "משה ליב", 

ותנותו הסתובב לראות והרבי בענו

ראה את האדם , מי קורא לו
 והקדים לו שלום... ,המתקרב אליו

בסופו של דבר התברר שהיה זה 

, ומשמים ילד יהודי שקרא לחברו
 ...סייעו לרבי לשמור על הנהגתו

 )'בחסד עליון'(

19:11       20:27       21:16                                 

19:28        20:30        21:13                 

19:19        20:31        21:14                 

19:26                 20:28                21:10 

 

 ז."התשעכ"א תמוז , 205 ןגליו ,בס"ד
 .מפטירין "דברי ירמיהו"

 ע"החיה בת  רבקהו רחלבת  ז'קליןלע"נ 

 

 

נפטר האדמו"ר השני לבית שטפנשט, הגאון הקדוש רבי אברהם מתתיהו בן הגאון הקדוש רבי מנחם נחום פרידמן זי"ע.  -כ"א תמוז ה'תרצ"ג ביום 
נרצח האדמו"ר הקדוש  -כ"ב תמוז ה'תקנ"ב ביום  //רבבות ובהם גויים רבים, לימים הועלה גופו ארצה.  השתתפוויתו ובהלהיה פאר יהדות רומניה, 
 בארץ הקודש. הנפטר הג"ר לוי יצחק בנדר זצ"ל, זקן וגדול חסידי ברסלב ומנחיל מורשת -כ"ב תמוז ה'תשמ"ט ביום //  רבי שלמה מקרלין הי"ד.

 פרשת פנחס
 יציאת שבת הדלקת הנר



 

 ואהבת ישראל קנאת אמת                        
ו החולה        יחידאב אחד הביא את בנו                                      
, את הילדניתח ו, הרופא השירפאלרופא                                    .
                     האב הודה .הבריא ואבר והו אלכרת                    .
 בעין יפה.לו  ושילם מקרב לברופא ל                                    .

ב אל הרופא שטיפל בו האהביאו  שובו נית,שבלימים חלה הבן 
 ותהמסוגל ותחריפ נתן לו הרופא תרופותאך הפעם בראשונה, 

"מדוע  :החל לצווח על הרופאהוא שראה זאת האב כ ו.להמית
שתרפאהו ? עכשיו  , הלא הבאתיו לךאתה רוצה להמית את בני

הייתה כוונתך שניתחת אותו, נוכחתי לראות שגם בפעם הראשונה 
 ..."מום ולא כדי לרפא אותוותו לבעל להפוך א ,רעה

את דברי  ,זצ"ל מדובנאהסביר המגיד רבי יעקב  ,במשל זה
הנביא עצר את הגשם מישראל לשלוש  שאחרי שאליהו ,ילקוטה

שנים, הרג בנביאי הבעל והתחבא במערה מאיזבל, ואמר ש"קנא 
 –קנאתי לה' אלקי צבאות כי עזבו בריתך" וכו' )מלכים א' י"ט 

, וקבל ישראל יו שאינו מלמד זכות עלעלה' כעס הפטרת השבת(, 
וגם במה שעשית  ,גם כעת אתה רק מקנא,מאז ומתמיד עליו: '

קינא ולכאורה הלא הקנאה ש ,(פנחס הוא אליהו' )כי בשיטים
 כך ?ו על שכרו ובבשבח , וה' הפליגבפרשתנו נחשבה דבר גדול

כה באופן אליהו האשים את ישראל כשכמובא במשל לעיל,  ,אלא
כיאה למנהיג ישראל  ,, ולא השתדללפיו הם ראויים לכליהש ,חריף
מתברר עתה שאינך ' :אמר לו ה' ,ך בזכותם ולהגן עליהםולהפ

ויש לחשוב  ,קטגוריא על ישראלוכוונתך לעורר  ,אלא קנאי בטבעך
לא הייתה לטובת עליה, הרבתי לך שכר ך בשיטים שתשאפילו קנא

 ..ם קטרוג בחטאיהם.לעורר עליה -ישראל אלא לרעתם 
"רכב  ל אליהו, שהיהדקות הנהגתו שולפי דרגתו כמובן כל זה 

שמנהיג ישראל צריך לבקש עליהם  ה' רמז לו, אך "ישראל ופרשיו
, ולהמציא להם זכויות אף כשהם רעים וחטאים ,תמיד רחמים

ם יש במקום למנות את חטאיהם. כי כשמדברים לחוטאים עצמ
בחריפות, אולם לפני ה' יש ללמד עליהם אף היטב, ולהוכיחם 

 )'כוכב מיעקב'(                                זכות ולבקש רחמים וסנגוריא...
 "יפקד ה' אלוקי הרוחות"

 ,אחריםעל על הלומד עצמו, ו בעולם הזה והבא, התורה היא עצומה השפעת
ראיתי מכתב מדהים שפרסם יהודי זה ין ינפטרים שלומדים עבורם. ובענכמו 
 ", וכה דבריו:בלימוד משניות לעי"נחיזוק עצום ל"יקר 

"אבי זצ"ל נפטר לפני כשנה ומחצה, וקבלתי על עצמי מאז בל"נ ללמוד 
 כל מוצאי שבת פרק משניות לע"נ.

והנה במוצא"ש פרשת בהעלותך, אור לי"ז סיון תשע"ז, היו לי כמה 
 המשניות. ת ושכחתי לראשונה ללמודטרדו

מיד עם אור הבוקר חלמתי שאני מדבר עם אבי זצ"ל, ואני שואל אותו אם 
הוא רוצה לשמוע דבר חידוש, וענה לי: לא, אני רוצה ללמוד בספר בפנים. 
ותוך כדי שאני חולם שהנני הולך לביהמ"ד ליטול ספר, התעוררתי, ומיד 

מובן שמיד נזכרתי ששכחתי ללמוד המשניות )ושזה הוא פשר החלום(, וכ
 לאחר התפילה למדתי את פרק המשניות.

קבלתי מזה חיזוק גדול, שעל אף שחלק גדול מסדר יומו של אבי זצ"ל 
היה מוקדש ללימוד התורה הק', ובמשך ימי חייו הגה בתורה עשרות 
אלפי שעות, או יותר, מ"מ יש לו תועלת גדולה בעוה"ב אפי' מלימוד של 

שניות בודד. בינו נא זאת ! )ויה"ר כמה דקות המוקדש ללימוד פרק מ
שרבים יתחזקו מעובדא זו, בהתמדת לימוד התורה הק', ויהא זה לע"נ 

 "בכבוד רב ע.ט.                            ן זצ"ל(.אבי ר' יצחק ב"ר שלמה זלמ
ע"ה, שנפטרה ללא זש"ק,  ז'קלין בת רחלגם לע"נ דודתי  הדבר)יהיה החיזוק מ

 (אלינו יפנה ,(מעט נותרימוד ש"ס משנה לע"נ )להשתתף בל המעוניין

אייזל העיר סלונים, שאל את הגאון רבי  חד מזקני חכמיא
 מספריךיותר  חריפים הראשונים ספריך מה מפניזצ"ל: " חריף

תלמידי  :רבי ישמעאל ברבי יוסי אומרהרי ", והאחרונים
 ... ?" )שבת קנב.( חכמים כל זמן שמזקינין חכמה נתוספת בהם

עמי הארץ כל זמן שמזקינין ״ דבריו: לסוף"רד  -הגאון  והענ
 יכולנך אי שזקנת אתה כך ומשום", טפשות נתוספת בהן

 "...שלא שונים מקודמיהם האחרונים ספרי חריפות על לעמוד

 הרב דניאל בוקובזה שליט"א                              
 

    נרות יוםשה ששכחה להדליק א ?                               
 טוב, האם קנסו אותה כמו בשבת ?                               . 

 

חזון עובדיה ) הגר"ע יוסףדעת  !                               
נרות בערב להדליק אשה ששכחה , ששבת א עמ' קע"ה(

שתוסיף נר להבא בכל יום יום טוב, יש לומר שלא קנסוה 
רוצה להדליק בליל יום טוב מכיון שאילו הייתה טוב, 

 הייתה יכולה לעשות כן.
 

)מהדורא ישנה ח"ב שמירת שבת כהלכתה הביא בכך ו
 )סימן פ"ז(. שו"ת קנין תורה, שכן דעת בעל עמוד ל"ה(

 

שו"ת ב מנשה קלייןהג"ר שדעת  שש"כ,באך הביא עוד 
 סונ, שאף ביום טוב יש לק)ח"ז סימן ל"ז( הלכות משנה

 אשה.האת 
 

 .(עי"ש ,דן שם בשתי השיטותהוא ו)                         

 המלחמה בשבתאי צבי שר"י: 

 ה'מ  נ  ו  כת ה'ד   - נפרק ק 
 

 לפנילפעמים  באו ה'מ  נ  ו  כאמור, בני כת ה'ד  
 הלכתיות בענייני  בתי דין יהודיים בשאלות

מסאלוניקי,  ,כך לדוגמא כותב הג"ר רפאל שמואל ארדיטי זצ"לממון. ו
 בשו"ת 'דברי שמואל' )חו"מ סי' כ"ב(:

וכל כת וכת יש "בעיר זו, שאלוניקי יע"א, יש שלוש כיתות של בעלי אמונה, 
לה חכם ידוע ביניהם ובית דין קבוע להם, כדי לרדות את העם ולהורות להם 
את הדרך אשר ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון, באופן שאין חכם ובית דין 
מהכת האחרת יכול להטפל בהכת שאינה שלו, וכל אחת ואחת חלוקה 

עיר ופרנסת בעיסתה מהכת האחרת, ואין להם שום עירוב ביניהם בצורכי ה
 עניים, שכל אחת ואחת מפרנסת להכת עניים שלה דוקא.

והנה עתה, כת אחת מהשלוש כיתות הנזכרות נסתפקו בענין אחד, ולא יכלו 
לעמוד על בורייו של אותו דבר, עד שהוצרכו לשאול מהבית דין מהכת 
 האחרת שאינו מהכת שלו, ועמדו השתי בתי דין ונשאו ונתנו באותו דבר...

 ל הגיעו מה שורת הדין נותנת"...ולשאו
 

ה'  שומרים  כלפי  חוץ על נאמנות גמורה לדת האיסלאם, מ  נ  ו  בני כת  ה'ד  
שבתאי, -אך בסתר הם מקיימים מנהגים ותפילות משלהם בעלי אופי יהודי

יהדותם הנסתרת מתמקדת בתורת הקבלה ו'פנימיות התורה' ולא בהלכה 
 המסורה.

מילאו את חמשת תנאי האיסלאם: ביקור  הםכלפי התורכים המוסלמים 
נה ב'נביא' מוחמד, צום בחודש במסגד, הכרזה חמש פעמים ביום על אמו

מדאן' עם חלוקת צדקה לעניים, ועלייה לרגל למקומות החשובים ביותר ה'ר
 ה.ינ  ד  ה ומ  כ   מ   –באיסלאם 

ר  בני הכת אף התחייבו להתאים לחוקי ה ה המוסלמיים את חיי יע  ש  
 , הגירושין, הקבורה וכיוצא באלה.שלהם, הנישואין המשפחה

הורגלו לחלל שבת ומועד בפרהסיה,  הם ,בכדי להוציא מלבם של התורכים
, )אם כי לא ברור האם בדורות הראשונים הם חיללו שבת גם בצינעה(

מסגד  קרה גם שהם בנו ולעבור על מצוות רבות של התורה.  ,לאכול טריפות
ם שהם דבקים בדתם, בעוד שבתוך אותו מסגד משלהם, להוכיח לתורכי

 תיים.ההדדי תוך היפרדות מהמוסלמים האמינהנו מהליכוד הם עצמו 
 )ע"פ 'משיחי השקר ומתנגדיהם', המשך בשבוע הבא ב"ה(

 ...)א(הרב והמשגיח  
 רנסנס' רב מלון 'רמדה  ,ר' ישי סקעת הי"ו

 מספר:  בירושלים,

 זצוק"ל, נתן בוקובזה הרבאת הגה"צ "

 ,ווליחבתחילת ימי הרב היה  כעשרה חודשים לפני פטירתו,הכרתי רק 
 אתו הכירבמלון לא צבו הרפואי. הגיע למלון לנוח עקב מואחרי ניתוח, 

והחלטתי לעזור. שמעתי  רות יותר אישי,זקוק לשי שהואידעתי ואני  ,הרב
אחי  ספר תורה לע"נ מספר שנים לפני כן, הרב הקדיש .דברים גדולים עליו

 ראיתי אותו. ורהתספר הובהכנסת  אליעזר הי"ד, שנהרג בצבא,
התאכסן היו שני החדרים שבהם ו, הפרוזדור של הרב ובבוקר עליתי לחדר

באנשים... בלאגן שלא מתאים לבית מלון, וכל שכן לרב שהיה  מלאים
 זקוק לשקט במצבו הבריאותי העדין, אך לא אמר דבר לאיש...

, הצגתי את עצמי והוצאתי את כל הנוכחים. דאגתי למה שהרב צריך
חיבור כבר בדקה הראשונה היה בינינו  ,ביחידות חתי עמושוחואחרי זה 
הרב דיבר איתי  ,לא היו כל מחיצות, כאילו שהכרנו זמן רב ,שלא פסק

 ועוד נושאים.מחלתו על  ,בפתיחות כחבר ותיק
 על חסדו עם אחי.טובה לו לי להשיב חשוב היה  התחברתי לרב, ובמיוחד

דאגתי , ואמרתי להנהלה שיש אדם חשוב - החלטתי לשרת אותו מכל הלב
באתי לעזור  לא ביקשתי מהרב כלום,. והראוי ללטבח מיוחד שיכין תפריט 

ולסייע לו, זה מה שעניין אותי והרגשתי בכך זכות. עם בוקר כשהרב היה 
לך לישון הייתי חוזר לביתי. כך היה כל מתעורר, כבר הייתי במלון, וכשה

 .ימי שהותו במלון
היה  ראיתי כמה הואאז  ,שעות רבות ישבתי במחיצת הרבאותם ימים ב

תן לישיבה הזאת תמדבר עם אחיו שבנתיבות: " ותושמעתי א -גדול  יהודי
ם הייתי שומע מספרי₪"...  15,000לכולל הזה ₪,  5,000לפלוני ₪,  25,000

עם ' תילטפתאום ק ,לא ידעתי על כך מדהימים... לא הבנתי במה מדובר,
 הבא()המשך בשבוע  "... ! י אותותשלא הכרספוס היה פוכמה זה  'מי יש לי עסק
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