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5:23 חזו"א:  

5:51 ר"ת: 

סוגיא מהפרשה    
בריתי  לו את  נותן  הנני  "לכן 

שלום". "והיתה לו ולזרעו אחריו 

י"ב,  (פכ"ה-  עולם"  כהונת  ברית 

י"ג). והנה בזבחים (דף ק"א ע"א) מובא מחלוקת 

או  אהרון  בני  כשאר  נתכהן  פנחס  האם  תנאים 

דלא נתכהן אלא רק כשהרגו לזמרי.

הקשו  התוס')  (לבעלי  זקנים  ובמושב 

זמרי  את  כשהרג  עתה  דרק  להשיטה  דבשלמא 

נותן  נתכהן פנחס א"כ אתי שפיר מה שהקב"ה 

הסוברת  להשיטה  אלא  כהן,  להיות  בשכרו  לו 

בני אהרון א"כ לשם  יחד עם שאר  דכבר נתכהן 

מה הוצרך לברכה זו ומה נתווסף בה, והלא כבר 

ניתנה הכהונה לזרעו וכדכתיב בשמות (כט-כט) 

אחריו  לבניו  יהיו  לאהרון  אשר  קודש  "ובגדי 

למשחה בהם ולמלא את ידם".  ותירצו וז"ל: ויש 

לומר לפי שהרג את זמרי סבור היה שלא יקריב 

את  שהרג  כהן  (לה:)  סנהדרין  כדתנן  קרבן  עוד 

לשנותו  הוצרך  ולכך  כפיו,  את  ישא  לא  הנפש 

ולומר לו הנני נותן את בריתי שלום, לומר שלא 

יערער אדם על כהונתו.  עוד הביאו שם בבעלי 

התוס': ורבי יחיאל מפריש אומר דגברא קטילא 

קנאין  ארמית  על  דהבא  רציחה  היה  ולא  קטיל 

קנא  אשר  "תחת  הכתוב  שאמר  וזהו  בו,  פוגעין 

לאלוקיו", עכ"ל. 

נמצא א"כ דלשיטת בעלי התוס' פנחס נחשב 

לברכה  הוצרך  ולכך  הנפש  את  שהרג  כהן  היה 

עולם'  כהונת  ברית  ולזרעו אחריו  לו  'והיתה  של 

כגברא  זמרי  חשיב  מפריש  ר"י  לשיטת  משא"כ 

קטילא ולפיכך פנחס לא נחשב שהרג את הנפש.

דנחלקו  מבואר  עכ"פ  דהנה  בדברים  וצ"ב 

בעלי התוס' אי חשיב פנחס כהן שהרג את הנפש 

מדוע  להבין  יש  עוד  פליגי.  במאי  וצ"ב  לא,  אי 

דייחשב לפנחס שהרג את הנפש הלא כיון שהרג 

לא  א"כ  בו'  פוגעין  קנאין  ארמית  'הבועל  כדין 

חשיב עבירה. וכהאי גוונא מצינו בהלכות נשיאת 

כפיים (או"ח סי' קכ"ח סעיף ל"ו) שהביא השו"ע 

תינוק  מל  כהן  דאם  דמגילה  בפ"ב  מהמרדכי 

ומת נושא את כפיו. ובמג"א שם ביאר דהוא לפי 

דאיכוין לשם מצוה. וצ"ב.

לחקור  שמפורסם  מה  עפ"י  בזה  והנראה 

על  מיתה  מחוייב  חשיב  ארמית  הבועל  האם 

רק  אלא  להורגו  יכול  א'  כל  דאין  והא  מעשיו, 

לקנאים  מיתתו  מסרה  שהתורה  לפי  הוא  קנאין 

בלבד ולא לבי"ד.  או דהבועל ארמית אינו מחוייב 

כלל מיתה, ורק דאם אדם מישראל מקנא לכבד 

ה' וקם להורגו ה"ז מותר. ונחלקו בזה קמאי.

זימרי  נהפך  דאילו  איתא  (פב.)  דבסנהדרין 

הראשונים  ונחלקו  לפנחס.  להורגו  היה  יכול 

בביאור הדבר, דהרמ"ה והר"ן (שם) ביארו דהוא 

יכול  ולפיכך  מיתה  מחוייב  היה  לא  שזימרי  לפי 

ספר  הקרית  אבל  לפנחס.  ולהרוג  להתהפך  היה 

ה"י)  איסו"ב  מהל'  (פי"ב  הרמב"ם  בדעת  נוקט 

ואם  מיתה,  מחוייב  היה  דזימרי 

חוייב  היה  פנחס  את  הורג  היה 

וכוונת הגמ' היא רק דאילו  מיתה 

אזי  מכזבי  פורש  היה  דאם  היינו  זימרי  נהפך 

היה  דיכול  ממילא  להורגו  לפנחס  אסור  היה 

זימרי להורגו, דמחוייב מיתה דוקא באותה שעה 

(יעויי"ש, ואכ"מ).

הרעק"א  וכמש"כ  נפק"מ,  מכך  ועולה 

בכתובות (כ"ט.) דכיון שהוא נחשב מחוייב מיתה 

א"כ יש לו דין קלב"מ, היינו באופן שבאותה שעה 

שנתחייב מיתה נתחייב גם מיתה, דכיון דה"ה ככל 

מדין  מהממון  נפטר  א"כ  בי"ד  ע"י  מיתה  מחוייב 

לומר  אפשר  ומעתה  אחרונים.  עוד  וכ"כ  קלב"מ. 

כהן  דין  לפנחס  יש  האם  הראשונים  נחלקו  דבזה 

דאין  נקטו  התוס'  דבעלי  די"ל  הנפש,  את  שהרג 

להבועל חיוב מיתה ורק דיש היתר להקנאי להרגו 

להבועל, ומעתה יוצא דעדיין חשיב מעשה רציחה, 

ושפיר י"ל דחשיב ככהן שהרג את הנפש. 

תינוק  שמל  כהן  גבי  דהובא  מהא  ושאני 

גמור  ומת, דהתם חשיב מעשהו כמעשה מצוה 

ואך דלבסוף מת, אך אי"ז משנה מעצם המצוה. 

עליו  דאין  כיון  להבועל  שהורג  בקנאי  משא"כ 

ואסור  רציחה,  מעשה  חשיב  א"כ  מיתה  חיוב 

מיוחד  היתר  דיש  ואך  להורגו,  מישראל  לכ"א 

אם  הנפש  את  שהרג  כהן  חשיב  ולפיכך  לקנאי, 

לא שהקב"ה הבטיחו ד'והיתה לו ולזרעו אחריו 

כהונת עולם'. אבל הר"י מפריש ס"ל דהוי מחוייב 

נקט  ולהכי  בי"ד  מיתת  חיבי  וככל  ממש,  מיתה 

דחשיב גברא קטילא, ולפיכך אין לפנחס כל דין 

של כהן שהרג את הנפש.

החידוד,  ע"ד  מבארים  ראיתי  נוסף  ובאופן 

לתחיה  וקם  הנידון האם אדם שמת  ידוע  דהנה 

האדר"ת  דהגאון  לא.  או  דיניו  כל  אליו  חוזרים 

כיבוד  (מצות  מצוה  של  חשבונות  בספרו  זצ"ל 

חדתא,  כגברא  דחשיב  להוכיח  האריך  או"א) 

זירא  דידוע שר'  בין היתר להא דאף  וביאר בזה 

היה כהן מ"מ מצינו כמה מקומות שלא נהגו עמו 

המעשה  אחר  זה  שהיה  לפי  דהוא  וביאר  ככהן. 

קם  פורים  סעודת  דבעת  (ז:)  במגילה  המובא 

רבה ושחטיה לר' זירא, ולאחמ"כ החייהו, ולפיכך 

ה"ה כאדם חדש שנולד ותו לא הוי כהן. והדברים 

מחודשים, ויעויין בשיח השדה (ח"א סי' ד') שדן 

שחוזר  להוכיח  דבריו  ועיקר  בש"ס  מכ"מ  בזה 

הוא לכל דיניו.      

ומעתה יש לומר דהנה בזוה"ק (פרשת פנחס 

דף רי"ז) מובא דכאשר פנחס הרג את זימרי קמו 

עליו כל שבט שמעון להורגו ופרחה נשמתו של 

פנחס עד שנתלבשו בו נשמות נדב ואביהוא וקם 

י"ל  ולפי"ז  עולם.  לכהונת  זכה  כך  ובגין  לתחיה 

דאף שבאמת חשיב כהן שהרג את הנפש אך כיון 

דמת וקם לתחיה והוי כאדם חדש א"כ שוב אין 

בו כל פסול.  

כל רודפיה השיגוה בין המצרים. מעשה באדם  שנולד ברפת. במשך שנים הלך על 

געיות  איתן  וגעה  ממימיהן  שתה  וגבבא,  וקש  חציר,  עימן  אכל  הפרות,  כמנהג  ארבע 

להנאתו. עברו במקום עוברי אורח ונדהמו לראות בן אנוש מתפלש בעפר ובבוץ ואוכל 

עשב השדה. "מה לך פה?". שאלוהו האנשים, "מדוע שלא תצא החוצה, לך ותהיה כאחד 

מבני המקום!". הביט בהם האיש במבטי בוז ושאלם: "ומה רע לי כאן? אוכל לאכול- 

יש לי, מים- יש לי, מקום ללון בו - יש לי, וגם חברת הפרות הנעימה והטובה. מה חסר 

גג משובחת של  וקורת  עליה  לישון  פוריה  לרוב, אדמה  לי מספוא  יש  בחיי, כאשר  לי 

רפת?!". צחקו הבריות ואמרו לו: "כך מרגישה פרה, שלא טעמה מימיה את טעם החיים 

האמיתיים, טעם חיי האדם, המשופרים עשרת מונים מחיי הבהמות. אך אם היית חי 

כאדם, היית מבין מיד שחיי פרה וחיי אדם רחוקים הם כרחוק שמים מארץ!".

נולדנו, לדאבונינו, אל תוככי הגלות, אל עולם ללא  אנו, ואבותינו ואבות אבותינו, 

בכאב  חשים  לא  אנו  גדולים.  וכהנים  נביאים  בחוש,  השכינה  והשראת  המקדש  בית 

הנוראי, בחסרון העצום ובאובדן הרוחני וגם הגשמי, משום שגדלנו בתוך חשכת הגלות. 

לכן קשה לנו לכאוב באמת את החורבן וגרורותיו. גם אנחנו, כאותו אדם - פרה. יושבים 

לנו בניחותא ליד האחו, לועסים את העשב להנאתו וסמוכים ובטוחים שחיינו הינם בן 

עדן עלי אדמות. כך הורגלנו, לחיות ברפת, אנחנו ואבותינו ואבות אבותינו, במשך שנים 

על גבי שנים. לא נותר לנו אלא רקב הגוף, כנודע בשם הגר"א ז"ל על מצבנו כיום, ואילו 

הגוף עצמו נכחד לו זה מכבר, כורסם לאט לאט מזמן חורבן הבית, פוחת והולך פוחת 

והולך. אין לנו טעם אמיתי ברוחניות, אין לנו לנו גם טעם אמיתי בגשמיות (כדאיתא 

במסכת סוטה), חומת ברזל נקבעה בינינו לבין אבינו שבשמים ית"ש מיום שחרב בית 

מקדשנו, ואנו? אנו מאושרים על העשב, הקש והגבבא, לא יודעים בכלל עד כמה חסרונו 

את מעדני המלכים, את קירבת האלוקים העצומה ואת הדעת המופלאה. 

 וזהו הפירוש "יתומים היינו ואין אב", יש יתום שאביו נפטר בגיל 12 או 15, ילד זה 

הרגיש מה זה אבא ויודע על מה לבכות ולהתאבל, אבל יש תינוק שאביו נפטר כשהיה 

קטן ביותר ולא הכיר כלל את אביו, יתום זה אינו יודע כלל על מה לבכות. יתומים 

היינו ואין אב- אין אבא שנדע לבכות עליו, איננו יודעים את הגדלות והיופי של עם 

ישראל ושל בית המקדש. איננו יודעים כלל מה הפסדנו ומה חסרנו. ועל זה גופא יש 

לבכות שאיננו יודעים אפילו על מה לבכות כראוי. וזה הגלות הגדולה מהכל, שאיננו 

מבינים שאנו בגלות, שאיננו מבינים את החיסרון של "ונוטל כבוד מבית חיינו".

ומה עושים? מתבוננים! יושבים וחושבים, לומדים וקוראים ומביטים בדברי חז"ל 

נפלנו  וכיצד  עולם  ברום  ישבנו  כיצד  הנצח,  עם  עמנו  היסטורית  ובדברי  הקדושים 

שדודים אל שאול תחתיה. נשב ונתבונן, במוחינו ובלבבינו, כיצד ירדנו מימים שבהם 

ימים בהם  דיני טומאה וטהרה, אל  ותינוקת שלא היו בקיאים בכל  לא היה תינוק 

אפשר לספור כמה יודעי ש"ס יש בכלל. נחשוב ונתעצב על ימים שחלפו ואינם, בהם 

ונוראי יקרת הוד בבית המקדש, ואילו היום  יהודים פשוטים ראו מחזות אלוקיים 

מדשדשים אנו בהסתר פנים, חסרי כל רוחני.

אי אפשר להתנער מהעפר ללא מחשבה והתבוננות. אפשר לנהוג בפועל את מנהגי 

אבלות שלושת השבועות ואף לדקדק בהם בכל עוז, אך הנה שוב הפעולות לא מעוררות 

בנו את הלבבות, מפני שאנו לא מקדישים לכך זמן ומאמץ מינימלי. זקנינו זוכרים 

יהודים היושבים וממררים בבכי, ללא הפוגה, על חורבן המקדש. גם אנחנו זוכרים 

באמת  והרגישו  באב  בתשעה  באב"  "תשעה  שחשו  כאלה,  מעט  מתי  זוכרים  עדיין 

אבלים, בוכים, כואבים ודואגים. כי להתאבל זה לא רק עשיית הדינים והמנהגים, 

אלא זה דבר המסור ללב, להרגיש את חורבן ירושלים והמקדש. ובלי התבוננות ויר"ש 

אין שייכות לזה. מטרת כל הלכות אבילות היא להכניס את הרגשת האבילות לליבנו 

ומוחנו, ע"מ שנבקש קמיה קודשא בריך הוא על בנין ביהמ"ק במהרה, על הגאולה 

השלימה ע"י משיח צדקינו, ותיקון העולם במלכותו יתברך.

בשלושה שבועות אלו יש להצטער ולהתאבל על כבוד השכינה, כפשוטו. להתבונן, 

להעמיק ולחשוב. להקדיש לכך זמן ומסירת הלב, בכל רגע פנוי. ללמוד ספרי מוסר 

ויראת ה', לשמוע דברי חיזוק ולנסות לפתוח את הלב. ואז, אז נזכה לשוש ולשמוח 

בבניין אלוקינו, עוד בשנה זו.                                                                  שבת שלום        

דבר המערכתהרב משה יחיאל דדון

האם היה לפנחס דין 
'כהן שהרג את הנפש'

קודש לשבת  ן  ו העל
באלעד

הדלקת נרות:

צאת השבת:
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8:36 חזו"א:  

9:05 ר"ת: 



ברכת מזל טוב

להולדת הבן

שבת קודש
ֵני  ִמיִמם ּוְשׁ ָנה תְּ ֵני ָשׁ ֵני ְכָבִשׂים בְּ ת ְשׁ בָּ ׁ וְּביֹום ַהשַּ

ֶמן ְוִנְסּכֹו: (כח, ט) ׁ לּוָלה ַבשֶּ ֶעְׂשרִֹנים סֶת ִמְנָחה בְּ

שבת  "תכנת  נאמר  שבת  של  מוסף  בתפילת 

נאמר  טעם  מה  להבין  ויש  קרבנותיה",  רצית 

קרבנותיה'  'רצית  השבת  קרבנות  על  רק  כן 

המועדים  של  קרבנות  על  זו  לשון  נאמר  ולא 

וכדומה.

(א, יד) שנאמר 'חדשיכם  מצינו בנביא ישעי' 

הקדוש  בזוהר  ואמרו  נפשי',  שנאה  ומועדיכם 

ופסוק  נאמר.  לא  שבת  ואילו  יתרו)  (פרשת 

שעל  כן  אם  ומבואר  הקרבנות,  על  מדבר  זה 

קרבנות השבת לא נאמר 'שנאה נפשי', וגם כאן 

קרבות  מעלת  התייחדה  במה  להבין  צריכים 

נפשי'  'שנאה  נאמר  לא  בייחוד  שעליה  השבת 

בשונה משאר קרבנות המועדים.

שביאר  זצ"ל,  ממיר  ירוחם  רבי  ע"פ  ומבואר 

מנחת  לה'  "וערבה  ד)  ג,  (מלאכי  הפסוק  את 

יהודה וירושלים כימי עולם וכשנים קדמוניות", 

ואמרו על זה חז"ל (ויקרא רבה ז, ד) כימי עולם 

שלא  הבל,  כימי  קדמוניות  כשנים  נח,  כימי 

ירוחם,  רבי  וביאר  בימיו.  כוכבים  היתה עבודת 

נקי  באויר  להתבשל  לו  יש  המלך  מאכל  כי 

וזך, ושלא יתערב בו אויר מכוער ומזוהם, וזהו 

זרה,  עבודה  בו  היה  שלא  העולם  של  המעלה 

שאויר העולם היה נקי וזך.

קרבנות  של  המיוחד  הריצוי  מובן  זה  ולפי 

עם  של  ייחוד  זמן  הוא  השבת  שכן  השבת, 

מכל  מופרשים  והם  שבשמים,  ואביהם  ישראל 

ולכן קרבנות שבת  הרוחות האחרות שבעולם. 

וזך,  נקי  בעולם  הם  כאילו  ורצויים  חשובים 

אנשי  משאר  זרות  רוחות  השפעת  בו  שאין 

העולם.

הרב�יעקב�אריה�דופלט�ומש'

מורנו המרא דאתרא שליט"א
בין המצרים

שהחיינו בבין המצרים

א) הב"י בסימן תקנ"א הביא בשם תשובה אשכנזית מספר 

ובספר חסידים  חסידים, שלא לברך שהחיינו בבין המצרים, 

שלא  הראשונים  מהחסידים  חסידים  יש  כתב  תת"ם  אות 

כי אמרו איך  י"ז תמוז לט"ב,  בין  היו אוכלים שום פרי חדש 

נברך שהחיינו וקימנו והגענו לזמן הזה [ולכאורה אי"ז איסור 

מברכים,  היו  לא  הראשונים  שחסידים  אלא  שהחיינו  לברך 

וכמש"כ בשו"ע יש להיזהר, וראה מש"כ ע"ז החיד"א בשו"ת 

שאי"ז  שכתב  מ"ב  ס"ק  במג"א  וראה  נ"ו],  סימן  אומץ  יוסף 

וכתב  זמן פורעניות ע"ש,  משום אבילות אלא משום שהוא 

מלבוש,  או  פרי  כגון  לדחויי  שאפשר  בדבר  דוקא  שזה  בב"י 

אבל אי מיקרי פדיון הבן אין מחמיצים את המצוה או הברכה, 

והביאו בשו"ע שם סעיף י"ז, טוב להיזהר מלומר שהחיינו בין 

המצרים על פרי או על מלבוש, אבל על פדיון הבן אומר ולא 

יחמיץ המצוה, וכתב ע"ז הרמ"א וכן בפרי שלא ימצא אחר ט' 

באב מותר לברך ולאכלו בבין המצרים. והיינו דדבר שמפסיד 

ברכת  ויפסיד  אח"כ  לברך  יוכל  שלא  הברכה  את  לגמרי 

שהחיינו,  עליו  ולברך  המצרים  בבין  לאכול  יכול  שהחיינו, 

[ויש פוסקים שכתבו שכשצריך לאכול פרי חדש עדיף לאכול 

בלי ברכת שהחיינו, עיין בשו"ת כתנות יוסף סימן י"א ושו"ת 

באר מים חיים סימן ז', וכ"כ בספר מאורי אור חלק באר שבע 

דף מ"ב, וכתב שכן מצא בחמדת הימים בשם הרמ"ע מפאנו 

ועוד, והחיד"א בספר יוסף אומץ סימן נ"ו דחה דבריהם וכתב 

נראה  וכן  שהחיינו,  יברך  הפרי  את  לאכול  צריך  שהוא  דכל 

בב"ח, ועיין בשערי תשובה כאן שהביא כן מהברכ"י, ומהר"י 

צמח הביא שאכל בלי שהחיינו ע"ש, וראה בכה"ח ס"ק רי"ד, 

וכ"כ במ"ב ס"ק צ"ט].

אם יתקלקל הפרי

ב) ונראה דה"ה אם יש לאדם פרי שיתקלקל אם לא יאכלנו 

ימצא  אם  ואפילו  שהחיינו,  ולברך  לאכלו  מותר  שבת,  עד 

כיון  ויוכל לברך עליו שהחיינו, אבל  פרי אחר לאחר ט' באב 

ויהיה לו הפסד  ויעבור על בל תשחית  שיתקלקל הפרי הזה 

ממון, מותר לאכול ולברך עליו שהחיינו, ומה שכתב הרמ"א 

הדוגמא בפרי שלא ימצא אחר ט' באב שמותר לאכלו ולברך 

שהחיינו בין המצרים, ולא כתב חידוש גדול יותר שיכול לברך 

שהחיינו על פרי שיתקלקל עד שבת, נראה דזה חידוש גדול 

יותר שאפילו משום שלא ימצא לקנות את סוג הפרי אח"כ 

ולא יוכל לברך ע"ז שהחיינו מותר לו לאכול, אף שאין חיוב 

לחפש פרי כדי לברך ע"ז שהחיינו, אפילו משום כך מתירים 

הפסד  לו  שיהיה  באופן  וכ"ש  המצרים,  בבין  שהחיינו  לברך 

ממון ויעבור בבל תשחית דמותר לברך שהחיינו ולאכול, וכ"כ 

בכה"ח ס"ק רי"ח בשם ספר מזבח אדמה ומחבר בק"א אות ב'.

פרי חדש לחולה ומעוברת

ג) ובמ"ב ס"ק צ"ט הביא מהברכ"י והשע"ת דאשה מעוברת 

מותרת לאכול פרי חדש בלא ברכת שהחיינו, דשמא תתאוה 

ויגרום נזק לה ולולד [והיינו דאפילו עדיין אינה מתאוה לזה 

מותר, שלא גזרו כלל במעוברת שמא תתאוה], וכן חולה ג"כ 

מותר לאכול פרי חדש ולברך שהחיינו, שהפירות פותחין לו 

עלן,  קבלינן  לא  חולי  ובמקום  טובים,  דברים  לאכול  תאותו 

קיבלנו  שלא  קבלינן  לא  דהכוונה  לומר  יש  לכאורה  אמנם 

אוכל  והחולה  כזה,  באופן  אלו  בימים  שהחיינו  לברך  שלא 

הדין  מקור  שהוא  בברכ"י  נראה  וכן  שהחיינו,  ומברך  הפרי 

ואוכלת ומברכת שהחיינו,  גזרו במקום חולי ומעוברת  שלא 

אוכל  דחולה  למעוברת,  חולה  בין  חילוק  שיש  נראה  ובמ"ב 

ומברך שהחיינו, למעוברת שאוכלת ואינה מברכת שהחיינו, 

שהחיינו  ברכת  בלי  שאוכלת  מעוברת  בין  החילוק  וצ"ע 

וגם  ביניהם,  חילוק  אין  דלכאורה  שהחיינו,  שמברך  לחולה 

חולה לא יברך שהחיינו או ששניהם יברכו שהחיינו, וכן צ"ב 

דכ"פ שאוכלים פרי חדש מאיזה סיבה, כגון מי שבירך העץ 

ואין לו פרי אחר רק זה שחייב בשהחיינו, מברך גם שהחיינו 

כדי שיוכל לאכול הפרי, כמש"כ בשע"ת כאן ע"ש, וכן כיו"ב, 

יש  וכן  שהחיינו,  המעוברת  תברך  לא  מדוע  כאן  ה"ה  וא"כ 

להבין החילוק ממש"כ הרמ"א שאם לא יהיה לו פרי לאחר ט' 

באב דמותר לאכול ולברך שהחיינו, וכן היכא שיתקלקל הפרי 

ולאכול,  שהחיינו  לברך  מותר  שיהיה  שהבאנו  ממון  ויפסיד 

ומ"ש מעוברת דאוכלת בלי ברכת שהחיינו, ונראה מהרמ"א 

דהתירו לברך שהחיינו בבין המצרים אם לא יוכל לברך עליו 

מפסדת  שהחיינו  בלי  תאכל  המעוברת  ואם  אח"כ,  שהחיינו 

את הברכה ולא תוכל לברך שהחיינו לאחר ט' באב.

ואולי יש לדחוק ולומר דהתירו לברך שהחיינו כשלא יהיה 

לו לאכול אח"כ את הפרי הזה, ויש ענין לאכול את הפרי הזה 

ולברך עליו, וכיון שמותר לו לאכול ויש ענין באכילה זו ויש 

משא"כ  שהחיינו,  לברך  לו  התירו  באכילה,  גדולה  שמחה  לו 

שהוא  כיון  אלא  זה,  פרי  עכשיו  שתאכל  ענין  אין  מעוברת 

חשש סכנה התירו לה לאכול, לא משום חשיבות הפרי אלא 

על  שהחיינו  מברכים  אין  ולכן  שלה,  האכילה  רצון  משום 

אכילה כזו, [ואפשר שבזה יש לפרש מש"כ בשע"ת ממהר"י 

אוכלים  הדור  חכמי  היו  אחת  שפעם  שמואל,  מהרב  צמח 

בלא  אותו  ואכל  חדש  פרי  לאכול  בו  והפצירו  אביו  בשולחן 

ברכת שהחיינו, והקשה שם דבספר הכוונות משמע להיפך, 

זו  ע"ש מש"כ בשע"ת, ואפשר דכיון דלא היה ענין באכילה 

ולא אכל אלא משום שהפצירו בו, לא היה לו שמחה לכן לא 

לאכול  עכשיו  הדין  מן  שצריך  היכא  משא"כ  שהחיינו,  בירך 

דאין  שהחיינו],  מברך  מסויימת  מצוה  לעשות  או  זה  פרי 

מברכים שהחיינו בבין המצרים גם אם יש סיבה המתרת לו 

בט'  פרי  אכילת  על  שהחיינו  יברכו  שלא  וכמו  הפרי,  לאכול 

באב, שאם חולה מתאוה לפרי זה אף שמותר לו לאכול אבל 

[דחולה שיכול לאכול בט' באב לא  יברך שהחיינו בט"ב,  לא 

יברך שהחיינו, וכן חולה שיכול לאכול בט' באב ונזדמן לו פרי 

שיתקלקל עד אחר ט' באב אין לו לברך עליו שהחיינו, אמנם 

אם נזדמן לו מצוה שחייב לברך כמו ברית, או שנולד לו בת 

וכיו"ב מברך שהחיינו גם בט"ב], ה"ה כשאוכלת בבין המצרים 

אינה מברכת שהחיינו, ורק כשיש איזה מצוה באכילה זו יכול 

לברך שהחיינו.

ואף שאם המעוברת אוכלת עכשיו פרי חדש זה, לא תוכל 

מברכים  אין  דהרי  באב,  ט'  לאחר  זה  פרי  על  שהחיינו  לברך 

בסימן  המג"א  כמש"כ  ראשונה,  אכילה  על  רק  שהחיינו 

רכ"ה ס"ק ט' בשם הרדב"ז, ובמ"ב סימן רכ"ה ס"ק י"ג, וע"ש 

ולא  הרדב"ז,  לדעת  בזה  חוששים  דאנו  ט"ו  ס"ק  בשעה"צ 

כמהרי"ל בסימן קמ"ג דסובר דמברך בפעם השניה אם עדיין 

לבו שמח מחידוש הפרי ע"ש, דסוברים דכיון שאין לה חיוב 

ורק  אלו,  בימים  תברך  שלא  עדיף  שהחיינו  לברך  הדין  מן 

כשיש איזה מצוה בזה יברכו שהחיינו.

אמנם אפשר די"ל דמעוברת יש לסמוך בדיעבד דכשאוכלת 

פעם שניה פרי זה שתברך שהחיינו על פרי אחר ותוציא את 

מהר"י  שו"ת  בשם  מברכ"י  כאן  בשע"ת  כמש"כ  הזה,  הפרי 

ותשובת כנה"ג, דמי שאכל פרי חדש בבין המצרים ולא בירך 

שהחיינו שחשב דאסור לברך שהחיינו, אז אחר בין המצרים 

גם  לפטור  ויכוין  שהחיינו  עליו  ויברך  חדש  אחר  פרי  יאכל 

הזה  הפרי  על  אח"כ  לברך  יכולה  מעוברת  וא"כ  פרי,  אותו 

והוא  מאחר,  שהחיינו  שתשמע  או  אחר,  פרי  ע"י  שהחיינו 

זוננפלד  הגר"ח  התכוון  שלזה  [ונראה  הזה,  הפרי  את  יאכל 

זצ"ל בתשובתו בשמלת חיים סימן רכ"ג ע"ש], משא"כ פרי 

לגמרי,  שהחיינו  ברכת  מאבד  באב  ט'  לאחר  לו  יהיה  שלא 

ועדיין צ"ב דהמ"ב וש"א לא כתבו שתאכל אחרי ט' באב פרי 

אחר, ואפשר שסמך על הברכ"י שהביא השע"ת שכ"פ שאינו 

מברך שהחיינו יאכל אח"כ פרי אחר חדש ולכוון לפטור אותו 

הפרי, וה"ה במעוברת, ועדיין צ"ב דלא כתב להדיא דאחר ט' 

באב תברך שהחיינו על פרי אחר, וכן צ"ב החילוק בין חולה 

למעוברת, מדוע לא נאמר גם בחולה שיברך שהחיינו אח"כ 

ג'  ס"ק  נ"ג  סימן  שלמה  בשערי  מש"כ  וראה  מעוברת.  כמו 

וס"ק ט', ובסימן נ"ז. ועיין בסימן נ"ג בס"ק י' ובסימן נ"ז לגבי 

ברכת הטוב והמטיב בימים אלו.

להולדת הבת

הרב�רפאל�הלל�ומש'

הרב�ינון�מחמלי�ומש'

הרב�אריה�פרידמן�ומש'

הרב�אליהו�קובין�ומש'
השלום#זכר#יתקיים#אי"ה#בליל#ש"ק#

בביהכ"נ#"שירת#נפתלי"

בהכנסו לנועם עול תו"מ
הרב�ישראל�אריאל�ומש'
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פרשת השבוע
פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן (כ"ה, י"א)

בדין הוא שיטול שכרו (ר"מ)

על פי מה קבעו חז"ל כי "בדין הוא שיטול שכרו".

ייחוסו  את  התורה  שפירטה  מכך  זאת  שלמדו  לפרש  ונראה 

חז"ל  אמרו  והרי  אלעזר".  בן  "פינחס  כי  והדגישה  פנחס  של 

ז.) צדיק וטוב לו - צדיק בן צדיק. ואם כן, פנחס בן  (ברכות 

אלעזר בן אהרן הכהן, שהוא צדיק בן צדיק, בדין הוא שייטול 

שכרו.                                                                                      (מדרש יהונתן)

פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן (כ"ה, י"א)

לפי שהיו השבטים מבזים אותו וכו' לפיכך בא הכתוב וייחסו 

אחר אהרן (רש"י)

ה' על  מפליאים. הרי כולם ראו בחוש את חרון אף  הדברים 

ישראל, כיצד מתו כ"ד אלפים במגפה, ונוכחו בעליל לראות 

כי במעשהו של פנחס נעצרה המגפה וניצלו כולם, ובטענתם 

כלפיו לא היתה כל סתירה למעשה החסד וההצלה שעשה 

שהיו  הדבר  פשר  איפוא  ומה  ה'.  קנאת  בקנאותו  פנחס 

הכל,  שמבטלים  ההמון  דרך  זהו  אך  אותו.   מבזים  השבטים 

שאינה  אף  הצדיק,  על  ביקורת  או  הערה  איזו  מוצאים  ואם 

ממין הטענה כלל, כבר אינם מקבלים תוכחתו.

חכם  ישמע  העם,  המון  אצל  הרעה  המידה  היא  כזו  ואם 

ייזהר  זו,  מגונה  ממידה  עצמו  ירחיק  למען  לקח,  ויוסף 

מידת  של  קנין  בנפשו  לקנות  וישתדל  מפניה,  ויחשוש 

הודאה על האמת.                                                                          (בית אב)

השיב את חמתי מעל בני ישראל (כ"ה, י"א)

ר"ת   - "צ"  היא  האמצעית  האות  השקל,  "מחצית"  בתיבת 

ואותיות  עבריה,  משני  לה  סמוכות  ח"י  ואותיות  "צדקה", 

"ת"  ואות  בתחילחתה  "מ"  האות  המלה,  צידי  בשני  "מת" 

קרוב  העושה  יהיה  הצדקה,  מעשה  שע"י  ללמדך  בסופה. 

לחיים ורחוק מ המוות, כמאמר הכתוב: "וצדקה תציל ממות".

פנחס הצדיק הכניס עצמו לסכנה גדולה בבואו לנקום נקמת 

ה' צב-אות, וכדברי הגמרא (סנהדרין פ"ב:) "ויפלל" - שעשה 

פלילות עם קונו, כדי שלא יאבד כלל ישראל. וכן סיכן עצמו 

מפגיעתם של שבט שמעון ומפגיעתו של זמרי, שאמרו חז"ל 

והורגו, היה פטור. הרי שמעשהו  שאם היה זמרי הופך פניו 

של פנחס היה חסד וצדקה לכלל ישראל.

שבמעשה  היינו  חמתי",  את  "השיב  בפסוק  שנרמז  זהו 

הצדקה שלו הוא השיב את אותיות חמת"י. כי תיבה זו היא 

ההיפך מהתיבה "מחצית", כי ב"חמתי", אותיות מ"ת קרובות 

זו לזו ואותיות ח"י רחוקות זו מזו. ואילולי השיב פנחס את 

'חמת"י', לא היתה תקומה לישראל.

"חמתי"  את  פנחס  הפך  שלו,  הצדקה  במעשה  כן,  כי  הנה 

ל"מחצית" והצילם ממוות לחיים.                                    (הגר"א)

אבינו מת במדבר... כי בחטאו מת (כ"ז, ג')

אומר:מן  ור"ש  היה  עצים  מקושש  אומר:  עקיבא  רבי 

המעפילים היה (רש"י).

מהיכן דרשו ר"ע ור"ש מה היה חטאו של המקושש.

"כי בחטאו מת",  לבאר ששניהם דקדקו מלשון הכתוב:  ויש 

קודם  עוונו  על  התוודה  ולא  בתשובה  שב  שלא  ומשמע 

מיתתו. על כן אמר ר"ע, מכאן שהיה זה המקושש, עליו אמרו 

חז"ל שהתכוון במעשהו לשם שמים, ברצונו להורות לישראל 

את חומרת שמירת שבת. על כן בשעה שהוצא לסקילה, לא 

היה לו על מה להתוודות, וממילא "בחטאו מת".

ואילו ר"ש הסובר שצלפחד מן המעפילים היה, מסתמך על 

האמור שהעמלקים הכום עד חרמה ומתו בחטאם בלא לשוב 

בתשובה.                                                               (בעל שואל ומשיב)

אתה  גם  עמיך  אל  ונאספת  העברים...  הר  אל  עלה 

כאשר נאסף אהרן אחיך (כ"ז, י"ב-י"ג)

נשיקה.  מיתת  אחיו  כאהרן  למות  התאווה  ע"ה  רבינו  משה 

עניינה של מיתה זו הוא דביקות הנפש באור עליון, עד שאין 

היא יכולה לסבול את הגוף הגשמי והיא נפרדת ממנו כהיפרד 

איש מעל אחיו.

והנה זכה משה רבינו בעוד נפשו בגופו, להשיג את המדריגה 

הגבוהה ביותר שניתן להשיג בחוץ לארץ, יותר מזה לא ניתן 

באור  להדבק  הנפש  יכולה  ישראל  בארץ  רק  שם.  להשיג 

היותר עליון ולהפרד מהגוף במיתת נשיקה. לכן התאווה משה 

להכנס לארץ ישראל.

אך הקב"ה אמר לו שעם כל זאת אין הכרח להכנס לארץ כדי 

את  וראה  הה  העברים  הר  אל  "עלה  אלא  זו,  למעלה  לזכות 

הארץ". ועל ידי ראייה והסתכלות בארץ הקדושה, תוכל נפשו 

להדבק באור העליון, ואזי "ונאספת אל עמיך גם אתה כאשר 

נאסף אהרן אחיך".                                                        (חתם סופר)

עלת תמיד העשיה בהר סיני (כ"ח, ו')

מה פשר הדגשת הכתוב "העשויה בהר סיני".

אלא בעת מעמד הר סיני, נתקרבו בני ישראל להשי"ת לדורות 

עולם, כמו שאמרו רבותינו שכל מה שנתנבאו הנביאים, כבר 

קיבלו מהר סיני, וכן כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, נאמר 

למשה מסיני. והיינו, שורשי הדברים היו בעת מעמד הר סיני, 

לידי  ולהביא  לעורר  היא  שעבודתנו  אלא  בכח,  הם  היו  וכבר 

תמיד"  "עולת  כן  על  סיני.  בהר  שניתן  והכוח  האור  את  גילוי 

הקריבה בכל יום ויום, היא זו "העשויה בהר סיני".    (שפת אמת)

לייב  רבי משה  הגאון  בפני  מלאכה קשה עמדה 

שניידר זצ"ל, בבואו להקים ישיבה באנגליה.

האוירה הישיבתית וההתמסרות לחיי תורה לא היו נפוצות במדינה זו. העיתוי 

שבו בחר להקים את הישיבה היה קשה במיוחד. היו אלה ימי  המלחמה - מספר 

אימי  רושם  תחת  אז  חיו  לונדון  יהודי  ורוב   - סורסקי  אהרן  הרב  קורותיו,  כותב 

הפצצות. אלפי פליטים התגוללו באין קורת גג לראשם ורעבו ללחם. גם רבי משה 

לייב ובני משפחתו הגיעו מפרנקפורט בעירום ובחוסר כל.

תוך  תקום!  קום  ישיבה  מאומה.  הקשים  בתנאים  התחשב  לא  הוא  אולם, 

הסעיר  צער,  חיי  ולחיות  אישית,  להקרבה  נכונות 

תורה  של  עולה  להקים  בדרישתו  הציבור  את 

נפש,  מסירות  של  רבה  מדה  מהתלמידים  ותבע 

שנדלק  עד  כולם,  את  סחף  שבהתלהבותו  עד 

בלימוד  מצאו  באשר  לתורה,  החשק  בתלמידים 

את הנחמה היחידה בחיים בבחינת "לולא תורתך 

הפעימה  במיוחד  בעניי".  אבדתי  אז  שעשועי 

את רוחם ההרגשה, כי לעת כזאת שננעלו שערי 

מוטלת  קדושה  חובה  דליטא,  הגדולות  הישיבות 

עליהם לקומם ישיבה ליטאית חדשה בלונדון.

בימים הראשונים היה הוא עצמו משמיע את 

השיעורים. עוד לא הספיק רבי משה לייב להושיב 

לכל  מתאימים  שיעור  מגידי  רמי"ם,  בישיבה 

קבוצה בנפרד, שהתחנכו בדרך הלימוד הליטאית; 

ואולם חלק מהתלמידים המבוגרים, שלמדו בעבר 

ועליהם   - בהבנה  פרק  לצעירים מהם  לימדו  בקמניץ,  במיוחד  הגדולות,  בישיבות 

ת"ש  בשנת   בתורה.  גדול  עצמו  שהוא  גדליה,  רבי  לייב,  משה  רבי  של  בנו  ניצח 

אחרי שהשיא רבי משה לייב אחת מבנותיו לרבי אליעזר לופיאן (בנו של הגה"צ רבי 

אליהו לופיאן בעל "לב אליהו") ומינהו ר"מ בישיבה, כבר מצא חתנו לפניו שורות 

של בעלי תריסין להשתעשע עמהם בפלפולא דאורייתא. אגב: מעשהו זה להסתייע 

בתלמידים המבוגרים שיהיו מרגילין את הצעירים מהם בדרכי ההבנה, נהפך אצלו 

והוא  מלכתחילה,  מחושבת  לשיטה  הימים  ברבות 

קרא לה בשם מיוחד "עבודת קדש": הוא חילק את 

ציבור בני הישיבה לשתי חטיבות, מלמדים ומתלמדים, והטיל חובה על כל  תלמיד 

ללימוד עם  בכל שבוע  מזמנו שעות  כלשונו)  ("להפקיר"  להקדיש  בישבה  מבוגר 

צעירים, אם ביחידות ואדם בקבוצות.

ויצאו לה מוניטין כישיבה  במרוצת השנים גבהה מאד רמת הלימודים בישיבה 

כהנמן,  יוסף שלמה  ורבי  קוטלר  אהרן  רבי  כמו  הגאונים  וגדולי  טיפוסית,  ליטאית 

שנזדמנו ללונדון, השמיעו בה את שיעוריהם; ומקרב חניכיה- בתוכם רבים מילידי 

שיעור  בעלי  חכמים  תלמידי  יצאו  גופה-  אנגליה 

עולם  של  המזרח  בכותל  מקום  שתופסים  קומה 

בגישה  נהג  הישיבה  אחזקת  בענין  הישיבות. 

מקורית. הוא סירב להקים "ועד עסקנים" שידאג 

כותב,  הוא  ימים  מאותם  במכתב  כספים.  לגיוס 

שבאנגליה נחשב עד אז כמשימה בלתי אפשרית 

ועד עסקנים, "אבל ה' הטוב  ישיבה ללא  החזקת 

הזן ומפרנס לכל העולם מזין גם לנו מידו הרחבה, 

יכול  איש  שום  שאין  וב"ה  נסים,  ונסי  ובנסים 

הישיבה".  של  האושר  כל  וזה  דעה,  לנו  לאמור 

בסדרים  רצויה  לא  התערבות  מפני  חשש  הוא 

שלה.  האוירה  ובעיצוב  הישיבה  של  הפנימיים 

עשה, איפוא, לילות וימים בטרחתו לקבץ תרומות 

מיחידים ולמצוא מקורות לכלכול צרכי התלמידים.

הרב  סיפר   - קלה  היתה  לא  המשימה 

סורסקי, לא פעם ספג בזיונות אישיים. אנשיפ פעוטי השגה לא העריכו כראוי 

ויבוזו לו, אולם רבי משה לייב נשאר בשלו.  את מסירות נפשו למען התורה, 

העיקר בעינו הוא זיכוי הרבים, זיכוי הזולת. ומעשה שנכנס יום אחד אל אדם 

מתומכי הישיבה והלה, אדם פשוט, הודיע לו ברוגזה שמכאן ואילך אינו נותן 

עוד לישיבה אפילו פרוטה אחת. השיבו רבי משה לייב כמפציר: "במטו מינך, 

לכל הפחות אל תתחרט בלבך על התרומות שבעבר"...

מתולדותיו

ישיבה קום תקום

הגאון רבי משה לייב שניידר זצ"ל נולד בשנת תרמ"ה בעיירה בפלך 

וילנה שבליטא. בצעירותו למד אצל הגאון רבי שלמה כהן זצ"ל 

בעל "חשק שלמה" וכן יצק מים על ידיו של מרן החפץ חיים זצ"ל. 

בשנת תרס"ה נמלט בשל חשש שיגויס לצבא הרוסי והגיע לממל 

שבגרמניה. 

לאחר נשואיו הקים ישיבה בעיר ובתקופת מלחמת עולם הראשונה 

עבר לפרקפורט דמיין, גם שם פתח ישיבה תוך זמן קצר. בשנת 

תרצ"ט נמלט לאנגליה ושם הקים את ישיבת "תורת אמת" בלונדון, 

שחוללה מהפכה רוחנית במקום ובראשה עמד 45 שנה. 

רבי משה לייב שניידר זצ"ל מעשיהם של צדיקים



המדור נועד לעורר את לב המעיינים בלבד 
ולא לפסוק הלכה למעשה

נושאים בהלכה                                                                         
הרב  שמואל  ברוך  גנוט
מח"ס  "ויאמר שמואל"

"שהחיינו" בבין המצרים על יום הולדת שבעים
כתב השו"ע (תקנא, יז):  "טוב ליזהר מלומר שהחיינו בין המצרים על פרי או על מלבוש, אבל על פדיון הבן אומר, 

ולא יחמיץ המצוה", וכתב הרמ"א: "וכן בפרי שלא ימצא אחר ט' באב, מותר לברך ולאכלו בין המצרים". ומקורו טהור 

בב"י, שכתב כך: "מצאתי בתשובה אשכנזית (שו"ת מהרי"ל סי' לא) לברך שהחיינו בין המצרים כתוב בספר חסידים 

(סי' תתמ) דלא, ונראה לעניות דעתי כגון מילתא דאפשר לדחויי כגון פרי או מלבוש, אבל אי מיקרי פדיון הבן, אין 

מחמיצין את המצוה או הברכה, עכ"ל. ואמנם הגר"א ז"ל כתב על כך בביאורו: "חומרא יתירא הוא דאינן חמורים מאבל 

יום המיתה, ואמרינן בפרק הרואה א"ל מת אביו וכו', ודוקא בדאיכא אחר בהדיה הא לא"ה מברך שהחיינו, עכ"ל". 

(ובשו"ת הר צבי חאו"ח סי' קטז ציין שכך הוא לשון הרשב"א בשו"ת (ח"א, סימן רמה): "אבל ברכת שהחיינו אינה 

תלויה בשמחה, אלא תלויה בדבר שמגיע לו תועלת, ואעפ"י שמתערב עמו צער ואנחה, שהרי אפילו מת אביו ונפלה 

לו ירושה אומר שהחיינו", עכ"ל). וכתב המשנ"ב: " טוב ליזהר מלומר שהחיינו - אע"ג דאפילו אבל מברך שהחיינו מ"מ 

ימים אלו כיון שהזמן ההוא הוא זמן פורענות אין כדאי לומר שהחיינו לזמן הזה. והגר"א בביאורו חולק ע"ז וכתב דהוא 

חומרא יתירא, וכן הט"ז מפקפק בזה, וע"כ בשבת אין להחמיר בזה, דבלא"ה הרבה אחרונים מסכימין להקל בשבת".

והנה בשו"ת חוות יאיר (סי' ע, הו"ד בפ"ת יו"ד ריז, טז) כתב שהמגיע בס"ד לגיל שבעים, צריך לברך "שהחיינו", 

ואולם הגאון החיד"א (שיורי ברכה או"ח סי' רכג) כתב שעל כל פנים יברך בלא שם ומלכות, כיון שלא הוזכרה ברכה 

זו בתלמוד ובפוסקים. וכ"כ בשו"ת אפרסקא דעניא (ח"א קכג), ונהוג בזה לפטור עצמו בבגד או פרי חדש. והשאלה 

היא כיצד ינהג אדם שהגיע לגיל שבעים, האם יפטור עצמו בפרי ויברך "שהחיינו", שהרי כאשר יש בידו פרי שלא 

ימצא לאחר ט' באב, או כשישנה מצוה עוברת, יכול לברך "שהחיינו", וא"כ הזדמנות זו, בה נהיה הוא בן שבעים, 

לא תחזור לאחר ט' באב.

גם  לברך  צריך  היה  אכן  שאז  שבעים,  בגיל  "שהחיינו"  שמברכים  יאיר,  כהחוות  קי"ל  אם  הוא  זה  כל  ואולם 

בשלושת השבועות. אך אנו הרי לא מברכים ברכה זו ורק פוטרים אותה ע"י פרי או בגד חדש, וא"כ פרי או בגד ניתן 

להשיג גם לאחר ט' באב. 

והנה בביאה"ל (סי' כב) הביא מחלוקת הפוסקים האם מברכים "שהחיינו" על הנחת תפילין בפעם הראשונה 

וכותב שלכן יראה לפטור את עצמו בפרי או בגד חדש. והגרש"ז אוירבך זצ"ל נהג לתת את התפילין שרכש בהשאלה 

לבניו עד בר המצוה, וביום בר המצוה העניק להם אותו במתנה, ואז יכלו הם לברך על התפילין עצמו "שהחיינו", 

שהרי קיבלו כעת רכוש השווה כסף רב. וכתב הגרש"ז אוירבך זצ"ל (ס' שלמי מועד וס' הקטן והלכותיו) שהמניח 

תפילין לראשונה בשלושת השבועות, לא יפטור את ה"שהחיינו" ע"י פרי חדש.  ומח"ס אחד שאל את הגרש"ז 

זצ"ל האם כשספרו הגיע מבית הדפוס בשלושת השבועות, יכול לפטור עצמו ב"שהחיינו" ע"י פרי חדש,  (כפי 

הנהוג בזה, ע"פ דעת המור וקציעה הסובר שמח"ס מברך "שהחיינו" על הוצאת ספרו, שע"כ נוטלים פרי חדש, כדי 

לפטור הברכה), והשיב לו הגרש"ז שלא יעשה כן, וביכולתו לברך "שהחיינו" גם לאחר ט' באב, כל עוד שמח הוא 

במיוחד מהוצאת ספרו.. הרי לנו שדעת מרן הגרש"ז זצ"ל שלמרות שאם לא יטול כעת פרי חדש, שוב לא יוכל לברך 

"שהחיינו", מ"מ לא יעשה כן בימים אלו.

מיתת צדיקים וחורבן הבית
במו"ק (כח, א):"למה נסמכה מיתת מרים לפרשת פרה אדומה - לומר לך מה פרה אדומה מכפרת, אף מיתתן 

של צדיקים מכפרת. למה נסמכה מיתת אהרן לבגדי כהונה? מה בגדי כהונה מכפרין  אף מיתתן של צדיקים מכפרת". 

ַעל  ִקינוֵֹתיֶהם  בְּ רוֹת  ְוַהשָּׁ ִרים  ַהשָּׁ ָכל  ַוּיֹאְמרּו  יָּהּו  יֹאשִׁ ַעל  ִיְרְמָיהּו  "ַוְיקוֵֹנן  לה,כה):  (ב,  הימים  בדברי  איתא 

ינוֹת". ופירש"י: "ויתנם לחוק - כשמזדמן להם שום  תּוִבים ַעל ַהקִּ ָרֵאל ְוִהנָּם כְּ נּום ְלחֹק ַעל ִישְׂ תְּ יָּהּו ַעד ַהּיוֹם ַויִּ יֹאשִׁ

זמני הלכה למעשה אופק אלעד 
בעריכת הרה"ג רא"י זילבר זצ"ל

נה"ח 
הנראה

סוזק"ש 
מג"א

סוזק"ש 
הגר"א

שקיעת 
החמה

 5:44

 5:44

 5:45

 5:45

 5:46

 5:46

 5:47

5:47

 9:09

 9:09

 9:10

 9:10

 9:10

 9:10

 9:10

9:11

 8:14

 8:14

 8:14

 8:15

 8:15

 8:16

 8:16

8:16

 7:52

 7:52

 7:52

 7:51

 7:51

 7:51

 7:51

7:51

שבת

יום א'

יום ב'

יום ג'

יום ד'

יום ה'

יום ו'

שבת

נה"ח 
מישורי

 5:37

 5:38

 5:38

 5:39

 5:39

 5:39

 5:40

5:40

בית הכנסת "אוהל תמר"
הננו להודיע כי במוצ"ש הקרוב תתקיים שיחת חיזוק 

מפי ראש ישיבת "מאור התורה" 

הגאון רבי אברהם סלים שליט"א

בבית מדרשינו רחוב המאירי בשעה 10:00

בית דין צדק - אלעד   
בתי הוראה-בי"ד לעניני ממונות- כשרות - 
עירובין - קופת העיר מתן בסתר- רישום נישואין

  בראשות מורנו המרא דאתרא 
הגאון רבי שלמה זלמן גרוסמן שליט"א

המרכז: ר' טרפון 2 טלפון:9096571 פקס:9369453

להלן רשימת החנויות בעיר 
העומדות תחת השגחתינו ופקוחנו

 ירקות- ללא חשש טבל ושביעית
 יש - רח' ניסים גאון

 בר-כל - מ.מסחרי רח' אבטליון 

 בר-כל - ר"פ בן יאיר

 בר-כל - שמעון הצדיק 7

 בר-כל - שמעון הצדיק41

 גמבה - מרכז יהלום רח' שמאי

 נתיב החסד- מ. מסחרי רח' שמעיה

 נתיב החסד- מ.מסחרי רח' הרי"ף

 שוק אלעד- רח' רבי עקיבא

מרכז מסחרי רח' אבטליון
בר כל                       פיצה אלעד    

מרכז מסחרי "יהלום" רח' שמאי
שובע שמחות         גלאט אלעד

לאפה'לה           חומוס פול יהלום 

קליית יבגי            גמבה מרקט          

פיצה אליה 

הטושלנט והקייטרינג של דודי - רח' הלל 7

מרכז מסחרי רח' רבי עקיבא
פיצה האוס           שוק אלעד  

מרכז מסחרי "נחלת יצחק"
מאפיית יעלה             מאפיית שמרים          

 קיוסק פינת האושר         הטבע שלי באלעד

מרכז מסחרי "רימון"
שובע שמחות                 

 פיצה חצי חינם              TOP טבע 

מרכז מסחרי רח' הרי"ף
נתיב החסד         פיצהלי 

* * * 

קייטרינג פיקס

ויאכלו ענוים וישבעו

 

ישיבות המתמידים                                       ארגון
תורת יוסף צבי                                    דרכי חינוך
לע"נ הגרי"צ דינר זצוק"ל                   סניף אלעד

עצרת זכרון מרכזית
לקראת מלאת השנה מעת כבו המאורות וחשך אורו של 

עולם בהעלות ריש"א דגלותא בסערה השמימה ואותנו 

השאיר כספינה בלא קרבניטה עמד בראש המחנה כחומה 

בצורה והנהיג את עולם התורה כאשר יש"א האומן את 

היונק והאיר שמי תבל למעלה ממאה שנה

רבן של ישראל ועמוד ההוראה 

מרן רבנו יוסף שלום אלישיב זצוק"ל
נתאסף כולנו האבות והבנים להתחזק בדרכי קדשו 

ביום שני כ"ג תמוז בשעה 7:30 בערב 

בהיכל הכוללים 'מרכז התורה אלעד' רח' חוני המעגל 10

ישאו דברים:

מורנו הגאון רבי שלמה זלמן גרוסמן שליט"א

מרא דאתרא וגאב"ד אלעד

הגאון רבי אליעזר הלוי דינר שליט"א

חבר הבד"צ שארית ישראל

הגאון רבי אליהו אליעזר דסלר שליט"א

משגיח 'ישיבת פוניבז'

נכדו הרה"ג רבי אריה אלישיב שליט"א

יו"ר הוועדה הרוחנית במודיעין עילית

המאורע,  על  ובוכים  מקוננים  שהם  ובכיה,  צער 

באב  בתשעה  דוגמא  עמו,  הצער  זה  מזכירים  הם 

שאירעו  בגזירות  ההרוגים  על  קינות  שמזכירים 

בימינו, כן יבכיון על מות יאשיהו".

לא  אשר  דיאשיהו,  חלקו  רב  מה  יל"ע  והנה 

בצורה  שלפניו  גדולים  הני  כל  שהספידו  מצינו 

דקרא  כ'  דוכתין  ובעוד  בילקוט  חז"ל  והנה  שכזו. 

ירמיהו  ע"י  נאמר   ' ה'  משיח  אפינו  'רוח  דאיכה 

(ח"ב שמואל)  ובמדרש בתי מדרשות  יאשיהו,  על 

נגדעה  יאשיהו  שנהרג  דבשעה  דמכאן  ע"ז  כתב 

והיינו  נהור),  סגי  בלשון  (היינו  ישראל  שונאי  קרן 

שצריך  חזינן  והנה  החורבן.  החל  שעה  שמאותה 

על  ביותר  לקונן  בכדי  החורבן  דתחילת  לטעם 

יאשיהו. וכן לא מצינו שקוננו באופן מיוחד על כל 

מצינו  וכמו"כ  החורבן,  לפני  שנפטרו  גדולים  הני 

ברמב"ם (תענית ה,ד) שצום גדליה לא נקבע רק על 

עצם מיתתו, אלא על כך שע"י פטירתו בטל הישוב 

בא"י והחורבן הסתיים. והדבר צ"ת.

הצדיקים  מיתת  דאכן  אפשר  בדרך  והנראה 

לנו  היה  כאשר  מהותי  כה  לחסרון  נחשבת  אינה 

והצדיקים  מקדש  כשאין  דדוקא  המקדש.  בית 

מכפרים על הדור תחת כפרת המקדש, אז חסרון 

הצדיקים הוא חסרון מהותי. אך בזמן שביהמ"ק 

כפרת  ע"י  באה  הצדיקים  כפרת  קיים,  היה 

ביהמ"ק. ולכן לא מצינו קינות מיוחדות על גדולי 

עולם בזמן ביהמ"ק.


