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 כד' תמוז תשע"ב

  11‘ עלון מס
 

       בס"ד       

פרשת: פנחס          

הרב יונתן סימוניצדק חברתי /   

ת ”  י ֵמַעל ְבנֵי יְִּשָרֵאל ְבַקנְאֹו אֶּ ת ֲחָמתִּ יב אֶּ ן ַאֲהרֹן ַהכֵֹהן ֵהשִּ ְלָעזָר בֶּ ן אֶּ ינְָחס בֶּ פִּ

י נְָאתִּ ת ְבנֵי יְִּשָרֵאל ְבקִּ י אֶּ יתִּ לִּ י ְבתֹוָכם ְוֹלא כִּ נְָאתִּ  ‘( יב‘,יא‘,)פנחס כה“ קִּ

שלח מגפה ומתו עשרים וארבע אלף מישראל. אלא ‘  בעוון שעם ישראל יתבוללו עם בנות נכר, ה 

שהמגפה לא הייתה מסתיימת אם פנחס לא היה עושה את מעשה גבורתו. פנחס נכנס לאוהלו של נשיא בני 

נסיכה מבית המלוכה של מדין, והרג את שתיהם.         -זימרי בן סלוא, שהיה עם כוזבי בת צור   -שמעון 

י”על הפסוק “ אור החיים הקדוש”פירש  נְָאתִּ ת קִּ הוסיף ‘ שהיה מספיק לומר בקנאו, אלא שה, “ְבַקנְאֹו אֶּ

מעיד שקנאתו של פנחס לא הייתה בה איזו שהיא נגיעות אישית ואפילו ‘  דהיינו שה ‘  את קנאתי ’ ואמר  

הקטנה ביותר, אלא שקנאה זו של פנחס הייתה לכבוד שם שמיים בלבד, זכה ונקיה מכל רבב, וכל כולה 

שאם קנאתו לא הייתה זכה ‘,  קינה לשמך זך  פנחס  ’ וכן בתפילת הסליחות הוא נקרא:  ‘.  בשביל כבוד ה 

 עושים רק בטהרת לב מושלמת. ‘ וטהורה היה עליו להמנע ממעשה זה משום שקנאות לה

אף על פי שצריך לפרסם את החוטא, אם אותו   ‘[ אות ריט ‘  ]שער ג ‘  שערי תשובה ’ בספר    רבינו יונה כתב  

האיש כמוהו, אין לו לפרסמו. כי אין כונתו בגלותו מסתריו לטובה. כי אם לשמוח לאיד. והשנית כי איך 

 בוש לא יבוש להזכיר על זולתו דופי המעשים ההם, והוא אוחז בהם. 

נחשוב לרגע קט כמה פעמים כעסנו על אדם בגלל שהוציא דיבה, או שפגע בחבירו. כעס זה היה מוצדק 

 רק אם אנו מושלמים בדיבורינו, ולעולם לא פגענו או דיברנו בגנותו של שום אדם.

לא אחת באים אנו להוכיח ולהוקיע, בצדק גמור, כמילוי חובה. ”]מעיין השבוע[ הרב שלום מאיר ולך כותב 

פורקן לכעס גם  אבל לפני כן נעצור ונתבונן, נסקור עצמנו בכנות: האם מילוי חובה לשם שמים כאן, או  

 ולרוגז, למידות רעות ולקוצר רוח. שאז נאסרה הקנאות, ואין לה היתר.

בלי שום נגיעות אישית, זוהי מעלה גבוהה עד מאוד שיחידים הם ‘  להגיע לרמתו של פנחס לקנות לה 

‘ פנחס ‘ עלינו להשאיר זאת לגדולי הדור שהם ה ‘,  הזוכים לה, ולכן לפתוח במלחמות קינאה לכבוד ה 

שלנו. ואנו, שברוב המקרים מעורבים במעשינו גם מדותינו הרעות , עלינו להמנע מהערות ותלונות על 

 .    אנשים שבחברתינו

הנה שם   -הא, ראש הכפר? הנבל הזה, הגזלן הזה, העריץ הזה ”אדם בא לכפר, ושאל לביתו של ראש הכפר. כל אנשי הכפר ששאל היו עונים לו: 

 כך כיוונו אותו כולם.“ הבית

שכר? אני ” צחק ראש הכפר:  “  אמור נא לי, כמה אתה מקבל בשכרך כראש הכפר? ” והנה הגיע אל ראש הכפר, סידר את עינינו, ואחר כך שאל:  

אל תשאל! אני צריך לפשר, לשפוט, ולייצג את התושבים, ולהשתדל ” ענה ראש הכפר:  “  תמה האיש, וחקר: והעבודה קשה? “ פועל בהתנדבות!

 “ למה לך זאת? -מלאכה קשה וכפויית טובה, ובלא שכר”כאן תמה האיש כפליים: “.  עבורם! מלאכה קשה מאוד

 הכל מרננים עליו מאחורי גבו, והוא עובד בשביל הכבוד...“...     ענה ראש הכפר: מה פירוש? והכבוד, בשבילך הוא כלום?!

ר רּוַח בֹו ”   ‘( יח ‘,  )במדבר כז אבל פרנסי ישראל האמיתיים, אינם משלים את עצמם. כמו שראינו בפרשתינו   יש ֲאשֶּ ן נּון אִּ ַע בִּ ת יְהֹושֻׁ ַקח ְלָך אֶּ

ת יְָדָך ָעָליו יָתה אֹתֹו“ ”ְוָסַמְכָת אֶּ ּוִּ  תצווה אותו על ישראל, ותאמר לו: דע שטרחנים הם, סרבנים הם. י: “רשפירש “ ְוצִּ

 לעולם הבא.שמשה הודיעו מתן שכר מנהיגי הדור  ‘(כב‘, )כז וכתבי “רשאז אם כן מדוע יקבל עליו להיות מנהיג האומה? המשיך 

 )מעיין השבוע(בעולם הזה הרי זו מטלה כפויית טובה! אין פרנסי ישראל רואים כל שכר.  -כי בעולם הזה

 בשביל כבוד צריך לעבוד?!

 ביום חול
7:45 שחרית:  

 לאחר התפילה שיעור "חק לישראל"
19:55מנחה:   

 לאחר התפילה שיעור 
20:25ערבית:   

 לאחר התפילה שיעור הלכה
 מקוה טהרה לנשים פתוח בכל  לילה

 

  העלון מוקדש לעילוי נשמת:
 יעקב בן פרחה, אורי שירה בת יוכבד,

 אילנה בת שמחה , עליזה )ליזו( בת ברוריה. 
בתוך שאר נשמות ישראל   

 ת.נ.צ.ב.ה
ניתן להקדיש את העלון לעילוי נשמה, לרפואה, להצלחה.  

  956-455-4917לפרטים ולתרומות ניתן לפנות לטלפון: 

 טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף
 

20:06הדלקת נרות:   

21:02צאת השבת:   

21:35ר"ת:   

 זמני בית הכנסת "שובה ישראל"
 בעזרת השם ביום שבת לאחר תפילת מנחה תתקיים סעודה שלישית

 ביום שבת
19:10מנחה בערב שבת:   

 לאחר קבלת שבת, דברי תורה
כ ערבית של שבת“ומיד אח  

8:30שחרית של שבת:   
 לאחר התפילה, סעודת שחרית של שבת

18:00שיעור גמרא:   
19:35מנחה של שבת:   
20:35תפילת ערבית:   

 לאחר התפילה הבדלה
  

 יישר כח גדול
“שלומי זר”לתורן השבת:    

יתברך‘ בעזרת ה  
ביום חמישי לאחר תפילת 

ח“ערבית תתקיים סעודת ר  
 הציבור מוזמן 

 שבת מברכין
 מולד הלבנה לחודש אב: 

בלילה 12ליל חמישי בשעה   

חלקים 6-דקות ו 29   



בעיר מסוימת מתקיים שיעור של אנשים העוסקים במלאכתם במהלך היום, ובלילה הם 

מתכנסים לשיעור תורה. השיעור מתקיים כבר במשך שנים רבות, ושמש בית הכנסת נוהג 

לכבד את הלומדים בכוסות קפה ותה. איש אינו משלם לו על פועלו, הוא עושה זאת מרצונו 

ובחפץ לב, וזו בדיוק הסיבה שבגללה לא מעט ממשתתפי השיעור רגנו והביעו את אי 

 שביעות רצונם על התנהגותו של השמש.   במה דברים אמורים ?

השמש המסור נוהג היה להגיש לקהל הלומדים כוסות מלאים עד מחציתם בלבד. ותו לא. 

לו רצית, היה מביא מהדורה חוזרת ונשנת של חצאי כוסות תה, עד שתרווה נפשך, אך 

לעולם לא מילא יותר מחצי כוס. יושבי השיעור כבר היו מחליפים בניהם אימרות קבועות 

אם הגיע מועד חלוקת השתיה. בחורף היו רוטנים לעברו, כי ברצונם לחמם את כפות ידיהם 

הבלויות מעבודה, מול כוס תה מלאה וגדושה. בימי הקיץ המהבילים טענו מולו, כי ברצונם 

ללגום לגימה הגונה כדי להרוות את צמאונם. אך הוא בשלו. אוטם את אוזניו משמוע. מגיש 

את כוסות התה והקפה במסירות ובאהבה שאין לה גבולות, אך בשום פנים ואופן אינו נענה 

 לבקשה הפשוטה והכל כך מתבקשת למלא את הכוס עד סופה.

 חלפו עברו שנים רבות, ומאומה לא השתנה. 

בתקופה האחרונה חלה השמש וביקש מבנו כי יעשה עימו חסד וילך תחתיו לבית הכנסת 

כדי לכבד את באי השיעור בכוסות תה וקפה. הבן הסכים בחפץ לב למלא את רצון אביו. 

בהגיעו לבית הכנסת, קיבלהו הכל בזרועות פתוחות, שאלו לשלום אביו, ולכשהתוודעו כי 

בא למלא את מקומו עד שיחלים החליקו חיוך רחב מתחת שפמם, היום יזכו לכוס תה 

מלאה... מגיד השיעור החל לשאת את דבריו, בעוד הבן המסור שוקד על המלאכה 

במטבחון. הוא הכין מגש עם כוסות, שפת לתוכן רותחים, חלט בהם עלי תה עם נענע, 

 הוסיף סוכר ועמד לצאת אל הלומדים. והנה, נשמעו פסיעותיו הכבדות של אביו החולה.

ממקום מטתו נזעק השמש החולה אחר שנזכר, כי שכח להורות לבנו את ההוראה החשובה 

אל תמלא יותר מחצי כוס!" לפיכך, הזדרז השמש אל בית הכנסת, השיב את בנו עם “מכל: 

 “. המגש אל המטבחון, ועמל למזוג מחצית מכוסות התה המלאים אל הכוסות ריקים

“ זה עיניני בלבד“ ”אבא מדוע?”אך האב שותק ולא עונה. “. אבא, איזה בושות למה?”

דע לך כי מעולם לא סיפרתי ”אמר האב. אך לאחר התעקשותו של הבן הסכים האב לספר. 

בין משתתפי השיעור יש שני ”הסביר האב בקול רחום. “ בני יקירי“. ”לאיש את הסיבה

יהודים שידיהם רועדות. אין להם שליטה מליאה על הידיים. אם אביא כוסות מלאים, 

עלולה השתיה להשפך מתוך הכוס, והם ינחלו בושה וכלימה. אם אביא לכולם כוסות 

מלאות ולהם אביא חצאי כוסות, גם כן יתביישו, מוגבלותם תבלוט. לפיכך, זה שנים על גבי 

שנים אני מביא לכולם חצאי כוסות. מוטב לי לספוג בזיונות ועלבונות, ובלבד שלא אגרום 

   “(.מאורות הדף היומי“א, הובא ב“)מפי הגאון הרב יעקב זיאת שליטבושה לשני יהודים אלא!!! 

 סיפור לשבת
 ראש חדש אב

ח אב( “)ביום שישי הבא עלינו לטובה יחול ר  

משנכנס אב ממעטין בשמחה. וישראלא.   

שיש לו דין עם גוי בחודש זה, ישתמט ממנו,    

‘(סעיף א‘ )שולחן ערוך סימן תקנאמשום שרע מזלו.   

ח אב, נפטר “לבריאת העולם בר 2488בשנת  ב. 

ך.“שמוזכר בתנ יד הפטירה היח ו יום זה, ‘הכהןן  אהרו’  

: ‘( )הקדמה לפרשת דברים שנה אהבן איש חי כתב ג. 

שהוא עתיד להיות אב לכל “ אב”חדש זה נקרא 

החדשים, מאחר שנעשו בו רעות לישראל, מוכרח 

שיהיו בו טובות מרובות יותר מכל החדשים על דרך 

ינּו ”שאמר הכתוב:  נִּיָתנּו ְשנֹות ָראִּ ַשְמֵחנּו כִּימֹות עִּ

‘(טו‘, )תהילים צ“ ָרָעה  

יש‘( ק ז“ס‘ )סימן רסהמשנה ברורה  כתבד.   

מקומות שאין מגלחין ואין נוטלין צפורניים   

בראש חדש, אפילו שחל בערב שבת    

רבי יהודה החסיד.קודש, כי כן ציוה   

מנהג הספרדים להקל לאכול ה.   

ח אב, ויש “בשר בר  

 מחמירים.  

הרב יונתן סימוני פינת ההלכה/  
 הלכות בין המצרים

   שבת שלום ומבורך לכל בית ישראל שבת שלום ומבורך לכל בית ישראל שבת שלום ומבורך לכל בית ישראל 

  נא לשמור על קדושת העלון. העלון טעון גניזה. אין להוציא את העלון לרשות הרבים בשבת.

 התחשבות בזולת

כ “ז בתמוז עד ראש חודש אב, ואח“מנהג הספרדים לערוך נישואין מיא. 

 באב, ובמקום צורך אפשר להקל אף לאחינו האשכנזים.‘ נמנעים עד ט

בימי בין המצרים יש להימנע מלשמוע שירי קודש אפילו דרך הטייפ, ב. 

אך בשמחת מצוה כגון: מילה, פדיון הבן ובר מצוה הנערכת ביום הגיעו 

מותר לשמוע שירי קודש, ‘, למצוות, שבע ברכות, סיום מסכת וכו

 ‘ (י דף קנו“)ילקווהאשכנזים מחמירים בזה. 

 .)שם(גם מי שמתפרנס מהשמעת קול מכלי נגינה, אסור לנגן בימים אלהג. 

באב, כדי ‘ ז בתמוז עד אחר ט“נוהגים שלא לאכול מפרי חדש מליל יד. 

 )שם(אבל בשבתות שבנתיים מותר. ‘,שהחיינו’שלא יצטרכו לברך עליו 

נוהגים שלא ללבוש בגד חדש אלא אם כן לכבוד שבת קודש, ומכל ה. 

 )שם(מקום לאחר ראש חודש אב אין ללבוש בגדים חדשים אף בשבת. 

באב ‘ ז בתמוז עד שבוע שחל בו ט“מן הדין מותר לספרדים להסתפר מיו. 

 )שם דף קנט(ז בתמוז. “והאשכנזים נוהגים להחמיר שלא להסתפר מי

באב ‘ באב, וי‘ המנהג שאין אוכלים בשר מראש חודש אב עד יום יז. 

 )שם(בכלל האיסור, ובראש חודש אב עצמו המנהג להקל באכילת בשר. 

 )שם(מותר לאכול בשר בסעודת מצוה אפילו אחר ראש חודש אב. ח. 

 )שם דף קסא(אפילו במקום קצת חולי אפשר להתיר אכילת בשר. ט. 

מותר לישראל בעל מסעדה כשרה לספק מאכלי בשר ללקוחותיו גם י. 

 אחר ראש חודש אב, שהדבר כרוך בהפסד.

באב בשבת טוב להחמיר שלא להסתפר בשבוע שלפני כדי ‘ כשחל טיא. 

 )שם דף קסג(שלא יכנס לאבלות כשהוא מקושט. 

מותר לכבס בכל השבוע ‘, באב  בשבת ונדחה ליום א‘ כשחל טיב. 

 ד(“ע ס“)ששלפניו. והאשכנזים מחמירים מראש חודש אב שלא לכבס. 

מראש חודש אב אסור לשפץ ולהרחיב הבית, ומכל מקום לצורך יג. 

באב עצמו ‘ מגורים מותר. ואם שכר את הנכרי בקבלנות מותר, ואפילו בט

שהנכרי עושה מדעת עצמו למהר לסיים מלאכתו, ומכל מקום אם יכול 

באב תבוא עליו ‘ לפייסו בדבר מועט שימתין מראש חודש אב עד אחר ט

         “““מרדכי בן רבי יוסף אמויאלמרדכי בן רבי יוסף אמויאלמרדכי בן רבי יוסף אמויאל”””כל הדברי תורה יהיו לרפואת: כל הדברי תורה יהיו לרפואת: כל הדברי תורה יהיו לרפואת:  ב שם( “ב ומ“ע סימן תקנא ס“)שברכה. 


