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עורך
הרב עוזיאל אדרי

אחראי מערכת
הרב אברהם טריקי

בברכת שבת שלום ומבורך

רב קהילת קודש 'שבטי ישראל' שכונה יא' באר שבע

לוח זמנים שבועי

בטאון הרבנות והמועצה הדתית באר-שבע
וממלכת התורה בעיר האבות שע"י רשת מוסדות "קול יהודה"

המשך דבר רב העיר במדור "אורות הכשרות"

גליון מס'

771
פרשת השבוע
פנחס

דבר רב העיר שליט"א דבר העורך
קנאות לשמה

עומק דברי רש"י הללו יובן על נכון, בהקדם לכמה הערות יסודיות במעלת הקנאות של פנחס ומתן שכרה. ראשית 
יש להבין, מדוע הפליגה תורה בשבח קנאותו, הרי משנה ערוכה היא בתלמוד )סנהדרין פא, ב( 'הבועל ארמית 
קנאים פוגעים בו'. ולפי המבואר בגמ' שם, פנחס נועץ תחילה עם משה בבירור הלכה זו, ורק אח"כ קם ועשה 
מעשה. וא"כ מה שבח יש כאן, וכי היתה ברירה בידו לפטור עצמו מחובה זו. ואם תמצי לומר, שעל מסירות נפשו 
שבחו הכתוב, שכן להרוג נשיא שבט בישראל לעיני כל בני שבטו בודאי שיש בו משום מסירות נפש של ממש, 
הרי מצינו רבים וטובים בשרשרת הדורות שמסרו נפשם על קידוש ה' במיתות קשות ומשונות, ואף כיפרו בכך על 
ישראל מפני גזירות רעות. ועוד צריך להבין, מה מידה כנגד מידה יש בשכרו של פנחס, הרי ברית 'השלום' ומעשה 
הקנאות בהריגת נפש מישראל – שני הפכים המה. וביותר יפלא שלשון הכתוב 'לכן אמור הנני נותן לו את בריתי 
שלום', מורה שקשורים המה זה בזה. וכיוצא בזה יש לנו להעיר על ברית 'הכהונה', מה ענין הכהונה אצל הקנאות. 
ובפרט למאן דאמר )עיין שפתי חכמים אות ז( שלא נמשח פנחס עם אבותיו, כיון שגלוי וידוע היה לפניו יתעלה 
שיזכה בה בזכות עצמו במעשה הגדול הזה, ולכן לא רצה למשוח אותו אז – שהיה נראה שלא זכה בה אלא מחמת 

אבותיו, עי"ש.
ולפי הנראה בס"ד, יש בדברי רש"י )הנזכר בפתח דברינו( תשובה הולמת לכל זה. דהנה נודע בשערים דבריו 
הבהירים של הגר"ח מוולוז'ין זצ"ל בספרו רוח חיים )אבות ה, ג( עה"פ מתהלך בתומו צדיק אשרי בניו אחריו 
)משלי כ, ז(: 'כי כמה מידות שהצדיק טרח ויגע להשיגם, לבניו אחריו המה כמו טבע מוטבע, ובקצת יגיעה יגיעו 
לזה. כמו שנראה בחוש שרבים מעמי הארץ שביהודים מוסרים את עצמם על קידוש ה', והוא מוטבע בנו מאברהם 

אבינו שמסר נפשו באור כשדים על אמונתו', עכ"ל.
נמצא לפי זה, שאמנם ירשנו בטבע הנפש את הכוח למסור עצמנו על קידוש ה', אך את התכונה להרוג נפש 
מישראל למען כבוד שמים – לא זו בלבד שלא ירשנו מאבותינו, אלא אדרבה זה מנוגד לטבע נפשנו כמאמר הגמ' 
)יבמות עט, א( 'שלושה סימנים יש באומה זו, הרחמנים והביישנים וגומלי חסדים', ועיין ברמב"ם )איסורי ביאה 
פרק יט, יז( ובטוש"ע )אבן העזר סימן ב, א(, שכל מי שאין בו אחד מהסימנים הללו, חוששין לו ביותר שמא גבעוני 
הוא, עי"ש. ומכאן מעלתו המיוחדת של פנחס על פני כל אלו שמסרו נפשם על קידוש ה' לאורך הדורות, שכן 
מעשהו הגדול היה בניגוד לטבע נפשו, ועל כרחך שנעשה אך ורק למען שמו יתברך. וזה עומק כוונת רש"י במה 
שהיו השבטים מבזים את פנחס, באומרם שמעשה זה מנוגד לירושת אבותינו אך הוא ירש כוח זה מאבי אמו – 
'פוטיאל שפיטם עגלים לעבודת כוכבים', ולכן הרג את הנפש. ולפיכך בא הכתוב וייחסו אחר אהרון, ללמדנו שלא 
זו בלבד שלא ירש כוח זה מאבי אמו, אלא אדרבה ירש את כוח השלום ואהבת האדם מאהרון זקנו שהיה אוהב 
שלום ורודף שלום, ואע"פ כן הרג את הנפש למען שמו יתברך. וזה מוכח ומבואר בלשון הכתוב 'בקנאו את קנאתי', 
ופי' רש"י: 'בנקמו את נקמתי, בקצפו את הקצף שהיה לי לקצוף'. רוצה לומר, שאין כאן נקמה או קצף מצד טבעו, 
אלא הכל היה לשמי. אמור מעתה, שגם השכר שניתן לו בא לרמוז על מעלתו המיוחדת, והוא ברית 'השלום', שכן 

מתוך מידת השלום שהיתה טבועה בשורש נפשו אתה למד שלא הרג את הנפש אלא למען שמו יתברך. וכן 
הוא לגבי ברית 'הכהונה', לרמוז שראוי הוא מצד טבעו לברך את ישראל 'באהבה', ולא הרג את הנפש אלא 

בשביל כבוד שמים, והבן.
ואכן זה היה עיקר 'הנסיונות' שנתנסו בהם אבותינו הק'. כך היה באברהם אבינו ע"ה, אשר נתנסה בנסיון 
העקידה, שהוא היפך מידת הרחמים שהיתה טבועה בשורש נפשו – 'קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת' 
)בראשית כב, ב(, ולאחר שעמד בו בגבורה וגילה בזה עד כמה היה לבו ברשותו, הכתירו הקב"ה בתואר ירא 

פינחס היו בו נשמות נדב ואביהוא

זמני הדלקת הנרות

פנחס
דברי ירמיהו
19:31
20:22
21:17

פרשת השבוע:
הפטרה:

כניסת השבת:
יציאת השבת:

רבנו תם:

ִפיְנָחס ֶבן ֶאְלָעָזר ֶבן ַאֲהרֹן ַהֹכֵהן ֵהִשיב ֶאת ֲחָמִתי ֵמַעל ְבֵני ִיְשָרֵאל ְבַקְנאֹו ֶאת ִקְנָאִתי ְבתֹוָכם... 
ָלֵכן ֱאמֹר ִהְנִני ֹנֵתן לֹו ֶאת ְבִריִתי ָשלֹום ְוָהְיָתה ּלֹו ּוְלַזְרעֹו ַאֲחָריו ְבִרית ְכֻהַנת עֹוָלם...
)במדבר כה, יא-יג(
פינחס בן אלעזר בן אהרון הכהן: לפי שהיו השבטים מבזים אותו, הראיתם בן פוטי זה שפיטם 
אבי אמו עגלים לעבודה זרה והרג נשיא שבט מישראל, לפיכך בא הכתוב וייחסו אחר אהרון.
)רש"י(

'פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן', כתב רש"י 
לפי שהיו השבטים מבזים אותו שהריגת זמרי 
מהתקופה  יתרו  אמו  אבי  של  רע  מטבע  בא 
הכתוב  בא  לפיכך  זרה,  עבודה  עובד  שהיה 
וייחסו אחר אבי אביו אהרן. ותמוה וכי בזה 

שייחסו לאהרן התבטל ייחוסו ליתרו. 
זבחים  במסכת  דאיתא  לאשרי'  ה'בן  מבאר 
)קא, ב( "לא נתכהן פינחס עד שהרגו לזמרי", 
נשמת  פרחה  לזמרי  כשהרגו  האריז"ל  כתב 
פינחס והוחלפה בנשמות נדב ואביהוא, נמצא 
אהרן  של  בנו  הוא  ועתה  השתנה  שייחוסו 
ולא נכדו שנכנסו בו נשמות של נדב ואביהוא 
בני אהרן, וזהו בא הכתוב וייחסו לאהרן ולא 
ליתרו ,ונדב ואביהוא לפני שמתו כבר נמשחו 

ונתכהנו.
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4:26
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9:14
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19:49
20:06

4:19
4:27
5:52
8:32
9:15

12:47
13:22
18:38
19:49
20:06

לוח הזמנים
מדויק לבאר-שבע

יום ד'
כ"ח תמוז
11.7.18

יום ו'
ר"ח מנחם אב
13.7.18

יום ה'
ער"ח מנחם אב
12.7.18

יום ג'
כ"ז תמוז
10.7.18

שבת קודש
ב' מנחם אב
14.7.18

יום א'
כ"ה תמוז
8.7.18

יום ב'
כ"ו תמוז
9.7.18

עלות השחר

זמן טלית ותפילין

זריחה - הנץ החמה

סו"ז ק"ש לדעת מג"א

סו"ז ק"ש להתניא והגר"א 

חצות יום ולילה

מנחה גדולה

פלג המנחה

שקיעה 

צאת הכוכבים

"שבת מברכין"
המולד ביום שישי, שעה: 7:49 ו-8 חלקים
ראש חודש "מנחם אב" ביום שישי הבעל"ט



בס"ד

אורות הכשרות

בברכת שבת שלום ומבורך

אורות הפרשה
אלוקים – 'עתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה'! וכך היה בפרשת עפרון החיתי, כאשר 
ביקש אברהם לקבור את שרה אשתו ונדרש לשלם 'ארבע מאות שקל כסף עובר 
לסוחר', ולא הרהר אחר מידותיו של הקב"ה לאמר, הרי הבטחת לי את כל הארץ 
כולה – 'קום התהלך בארץ לאורכה ולרחבה כי לך אתננה' )בראשית יג, יז(, ועתה גם 
קבר של ד' אמות אין ברשותי )עיין רש"י פרשת וארא(. וכזאת מצינו גם אצל יעקב 
אבינו ע"ה המסמל את חותם האמת – 'תתן אמת ליעקב', ונשלח לדור במשך עשרים 
שנה עם חותם השקר הלא הוא לבן הארמי. אך הוכיח שלבו ברשותו: ברצותו הוא 
יכול לדור עם השקר זמן כה רב מבלי שתיפגע מידת האמת שבו – 'עם לבן הרשע 
גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי' )רש"י בראשית לב, ה ד"ה גרתי(, וברצותו הוא יודע 
להתנהג עמו ברמאות בעת הצורך, כפי שרמז לרחל 'כי אחי אביה הוא' – ופי' רש"י 

'אחיו אני ברמאות'!
אך לעומתם שאול המלך לא עמד בנסיון זה של 'לבו ברשותו', שכן מידת הרחמנות 
וזאת היתה  שהיתה בו, מנעה ממנו להרוג את אגג מלך עמלק ואת הצאן והבקר. 
תביעתו של שמואל הנביא כלפיו, היה לך לשלוט בטבעך ולהתעלות על מידותיך מפני 
ואין לבו  'מלך' שאינו מושל ברוחו  ולכן הפקיע ממנו את מלכותו..., שכן  ציווי ה'. 

ברשותו, אינו ראוי להיות מלך!
ודע שמצות 'ונקדשתי בתוך בני ישראל' אינה מתקיימת רק במי שקידש שם שמים 
בקום ועשה כדוגמת פנחס בן אלעזר, אלא יש היכי תמצי שהיא מתקיימת גם במי 
שפורש מחשש של עבירה בשב ואל תעשה, כמבואר להדיא ברמב"ם )יסודי התורה 
ה, י(: 'וכן כל הפורש מעבירה או עשה מצוה, לא מפני דבר בעולם, לא פחד ולא יראה 
מבני אדם ולא לבקש כבוד, אלא מפני הבורא ברוך הוא – כמניעת יוסף הצדיק עצמו 

מאשת רבו, הרי זה מקדש את ה'', עכ"ל.
ודוגמא מופתית לזה, מצאנו בספר 'האיש על החומה' אודות רבי משה שפירא זצ"ל, 
אשר הערבים הציעו לו סכום עתק של שלושים אלף נפוליאון זהב עבור התקנת שעון 
שמש בהר הבית. אך לא רק פיתוי כספי היה בזה, אלא גם סכנה של ממש באם יסרב 
להצעתם. הלך אפוא להתייעץ בפני רבה של ירושלים הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד 
זצ"ל, כיצד עליו לנהוג. שקל הרב את הדברים והשיב, שהואיל ויש כאן חשש של 
פיקוח נפשות, יש מקום על פי ההלכה למצוא היתר להתקנת השעון בתנאים מגבילים. 
לאחר ששמע השואל את תנאי ההיתר ואת מגבלותיו וגם נוכח להבין כי עדיין קיים 
חשש של איסור, שכן אין אנו בקיאים בגבולות המדויקים של העזרה והר הבית, החליט 
יכניס עצמו לחשש חילול קדושת מקום  זהב לא  נפוליאון  לו מיליון  יתנו  שגם אם 
המקדש. לשמע הדברים, חבקו הגרי"ח ונשקו ואמר: 'רבונו של עולם אין לך כלל מה 
להתבייש עם בניך'. וכך נאלץ רבי משה שפירא לברוח לפתח תקוה מפחד ההמונים 

הערבים.

הננו לבשר לציבור שוחרי התורה בעירנו הק',
כמידי חודש בשבת מברכין, גם בשבת זו

פרשת "פנחס" ישא מדברותיו בהלכה ובאגדה
כבוד המרא דאתרא הגאון הגדול 

רבי יהודה דרעי שליט"א
הרב הראשי וראב"ד באר שבע

בהיכל בית הכנסת
"רינת ירושלים – היכלא דרבנו יורם מיכאל זיע"א"

רח' הגלבוע 1 שכונה ה' בליל שבת בתפילת ערבית
תפילת מנחה בשעה 19:00

זמן הציבור מו
בברכת ברוכים הבאים ושבת שלום ומבורך

בית הכנסת רינת ירושליים
היכלא דרבנו יורם מיכאל זיע"א

הרבנות והמועצה הדתית
באר שבע

הודעה משמחת

המארגנים



הננו לבשר לציבור שוחרי התורה
בעירנו הק', כמידי חודש בשבת מברכין,

גם בשבת זו פרשת "ראה" ישא
מדברותיו בהלכה ובאגדה

בס"ד

אורות ההלכה
תשובות הלכתיות משולחנו של מורנו המרא דאתרא

הגאון הגדול רבי יהודה דרעי שליט"א

הלכות ימי בין המצרים

הילולא דצדיקייא
רבי אלעזר אבוחצירא 

זצוקללה"ה
מוסר השכל שנשמע מפי 

כ"ק האדמו"ר רבי אלעזר אבוחצירא זצוקללה"ה 
והובא בספר "פקודת אלעזר"

עבודת ה' בתורה ותפילה
טוב אחרית דבר כשראשיתו טוב

ובשיטות  השי"ת  בעבודת  בהנהגה  הדרכים  על  דיבר  רבינו 
התורה,  ועסק  התורה  לימוד  אצלם  שהעיקר  יש  הקיימות, 
ואין מקדישים זמן מספיק אפילו לתפילה כראוי, וכ"ש ללימוד 
מטרתו  ומה  ומחשבותיו  ברעיוניו  להתבודד  זמן  או  המוסר, 
בעולם, ולחשוב על אחדותו וגדולתו ורוממותו של השי"ת, וכך 
הם חיים את כל החיים, מאידך יש אנשים שהעיקר אצלם זה 

התבודדות ולימוד מוסר ולהשקיע הרבה מהזמן בתפילות.
ורבינו אמר, שני הדרכים טובות, רק כל דרך בפני עצמה ראויה 
בתקופה אחרת בחיי האדם, ורבינו ביסס דבריו ע"פ מ"ש בגמ' 
היו  הראשונים  חסידים  במשנה  מ"ש  על  ע"ב  ל"ב  דף  בברכות 
שוהין שעה אחת ומתפללין כדי שיכוונו ליבם לאביהם שבשמים, 
ושם בגמ' תניא נמי הכי המתפלל צריך שישהה שעה אחת קודם 
תפילתו ושעה אחת אחר תפילתו, קודם תפילתו מנין? שנאמר 
אשרי יושבי ביתך, לאחר תפילתו מנין? דכתיב אך צדיקים יודו 
לשמך ישבו ישרים את פניך, ת"ר חסידים הראשונים היו שוהין 
אחת,  שעה  ושוהין  וחוזרין  אחת,  שעה  ומתפללין  אחת  שעה 
היאך  תורתן  בתפילה,  ביום  שעות  תשע  ששוהין  מאחר  וכי 
משתמרת?, ומלאכתן היאך נעשית?, אלא, מתוך שחסידים הם, 

תורתן משתמרת ומלאכתן מתברכת.
היה  היאך משתמרת  תורתן  על  עד שהגמ' שאלה  ורבינו שאל 
לגמ' לשאול יותר, בכלל מתי הם הספיקו ללמוד אם זמן ניכר 
היו צריכים להשקיע סביב התפילה לבד, ולא לשאול מתי היה 

להם לשמר את התורה שבהם.
היה  שכך  הראשונים  חסידים  על  מדברת  הגמ'  רבינו  ואמר 
זו  דרך  על  חייהם  את  לבנות  שהתחילו  בחסידים  לא  מנהגם, 
לתפילה,  מסביב  בעיקר  היה  זמנם  והשקעת  עיסוקם  שעיקר 
עיסוקם  ועיקר  חייהם  שרוב  חסידים  על  מדברת  הגמ'  אלא 
השקיעו  בתורה  שעסקו  זמנים  ובאותם  התורה,   בעסק  היה 
בחלק התפילה רק הזמן שצריך על פי הדין, אלא שבסוף ימיהם 
דבקים  להיות  להתקדש  נפשם  השתוקקה  חסידים  אותם  היו 
במחשבה ברוממות וגדלות השי"ת ולהקדיש את עיקר המחשבה 
ובעיקר  יותר בשי"ת  בדברים הרוחניים האלו לדבק מחשבתם 
על ידי התפילה, ולשם כך נדרש מהם להשקיע זמן ניכר מהיממה 
הגוף  לקיום  זמן  צריכים להשקיע  היו  והם  שזה כתשע שעות, 
יישאר  לא  נחשב  שאם  הרי  עניינים,  ושאר  ושינה  באכילה 
באותה  יאלצו  ואם  בתורה,  לעסוק  כדי  פנוי  מספיק  זמן  להם 
יגרור שהם ישכחו  תקופה להפסיק את עסק התורה הרי שזה 
גם מה שכבר ידעו ולמדו בריבוי השנים שעסקו בה, כיון שכך, 
ההנהגה בתורה הקדושה: שאם אדם מרחיק עצמו מלימודה גם 
היא מתרחקת ממנו עד כדי שמתחיל לשכוח את תלמודו, וכמו 
שאמרו, שאמרה תורה אם תעזבני יום אעזבך יומיים )ירושלמי 
סוף ברכות( ואם כן אם עסק התפילה לקח להם זמן רב במשך 
היום הרי זה היה מאלץ אותם להימנע מעסק התורה, הרי שאז 
יהיו במצב שהתורה גם תעזוב אותם וישכחו גם מה שכבר למדו 
היאך  שעות  תשע  מאחר ששוהין  וכי  הגמ'  ולכן שאלה  וידעו, 
תורתן משתמרת? ועל כך הגמ' עונה מתוך מתוך שחסידים הם 
תורתן משתמרת, ואם הנידון רק היאך משתמרת? שמע מיניה 
שהיו כבר בני תורה והיה להם ידיעת התורה, רק הדאגה היא 
להמשיך לשמור מה שכבר קיים אצלם.ש"מ שהגמ' מדברת על 
חסידים שכבר עסקו בתורה ברוב חייהם והיה להם ידיעה בכל 
חלקי התורה, למה שהם צריכים, לאלה הותר להם לנהוג בסוף 
ואלו  התפילה  ענין  בשביל  ניכר  זמן  מזמנם  להשקיע  חייהם 
מובטח להם ג"כ שתורתן שכבר רכשו אותה תשאר משומרת, 
אבל להתחיל את החיים על דעת כן שאת עיקר הזמן להשקיע 
בהתבודדות ותפילה ואילו עסק התורה יהיה כדבר טפל ומשנה, 
שיהיו  הראשונים  חסידים  בכלל  להיקרא  ראויים  אינם  אלו 
ראויים שתורתן תשמר ומלאכתן תתברך כמו שהובא שם בגמ'.

יהי רצון שזכות הצדיק שההילולא שלו תחל השבוע 
בכז' תמוז תגן בעד כל עם ישראל אמן ואמן



הננו לבשר לציבור שוחרי התורה
בעירנו הק', כמידי חודש בשבת מברכין,

גם בשבת זו פרשת "ראה" ישא
מדברותיו בהלכה ובאגדה

בס"ד

לרפואת
ר' יוסף שלמה בר עליה
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