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מתוך הזכרון.  ט. זהירות משתיית מים ב”תקופה”.

“הן הבט נא עמך כולנו”
שבוע טוב ומבורך. חזק וברוך )לר’ כפיר פרטוש הי”ו על הפיוט “מצפרא א. 

עד ערב”(. השיר הזה מתאים יותר אחרי תשעה באב כי הוא מלא נחמה 

ושמחה. מצד אחד אומר “ולבי כואב” וזו אמת, לבנו כואב כפול, היה לנו 
כאב על הגלות, ועל חורבן בית המקדש, ועל הקינות שאומרים כל יום. 
אבל נוסף עוד כאב על הממשלה ה”נפלאה” שיש לנו. בית הדין הרבני 
כפוף לאחד רפורמי, יש חורבן כזה בעולם?! גם בן גוריון שהיה חילוני 
גמור, והוא אשם במאות אלפי יהודים ספרדים תמימים שהביאו אותם 
לכאן והכריחו אותם, אמרו להם: “אין עבודה, רק אם תעבדו בשבת”, 
“אין פרנסה, רק אם יהיה לך פנקס אדום”, וכן על זו הדרך. אבל בכל 
זאת הוא ידע שיש דברים שאסור לנגוע בהם. אמר, אנחנו לא רוצים 
לפלג את העם, אחרת כל מי שישא אשה יצטרך לברר אם האשה הזאת 
שייכת לחילוניים או לדתיים או לחרדים?! לפני שבאו האנשים האלה, 
אדם נושא אשה אפילו במקומות הכי גרועים בישראל, לבו בטוח שזאת 
אשה יהודיה בלי ספק. אז כשהייתי אומר בתיקון חצות )עוד בחוץ לארץ(: 
“הן הבט נא עמך כולנו” )ישעיה ס”ד ח’(, כתבתי שם בגיליון: “יכוון על חוק 
נישואין וגירושין”. “עמך כולנו” - עם כל חילולי שבת, ועם כל הכפירה, 
ועם כל הדיבורים - כולנו עמך. תמצא אחת בקיבוץ שמוכנה לשמור 
שבת, מוכנה להבין את התורה, מוכנה להעריך את הכל, אז אתה יכול 

להתחתן אתה. אבל היום אתה לא יכול לדעת. 

מה אנחנו צריכים לעשות? רק להתפלל
אמנם זו בעיה גדולה מאד. חמשה מיליון יהודים נכנסו לרפורמה. ב. 

כמעט ארבעים אחוז מעם ישראל נעשו רפורמים! אבל היה גבול1. 
היום גם את הגבול הזה רוצים להרוס. רוצים לתת בכותל המערבי 
מקום לרפורמים, רוצים שהאוטובוסים ייסעו בשבת בריש גלי. המדינה 
הזאת אין לה טעם בכלל לקיום שלה. כל הקיום שלה הוא בגלל שזו 
מדינה קטנטנה שקוראים לה ישראל. ישראל הזאת מרדה באלוקיה, 
אחד אמר בכנסת “הרפורמים הם אויבי ה’”. הרפורמי זה אויב ה’, אבל 
כל הממשלה הזאת היא ככה. מה לעשות?! יש בה קצת דתיים, אבל הם 
בטלים בששים. ערבי אחד יכול להעמיד את כל המדינה על הרגליים. 
הוא יאמר, אני לא מסכים למלחמה, אתם רוצים אחרת? אני פורש! 
והדתיים שישנם שם אי אפשר לדעת אם הם מסוגלים לעשות את 
זה, “מלחכי פנכה”. כל אחד ואחד מלחך פנכה. אבל מה אנחנו צריכים 

לעשות? רק להתפלל. 

כתוב “בגדיו יהיו פרומים וראשו יהיה פרוע” )ויקרא י”ג, מ”ה(. וחכם אחד    .1
אמר אל תקרי “בגדיו יהיו פרומים” אלא “בגדיו יהיו רפורמים”...

“והלכו במו ים, לאין קץ לשבים, לענות נפשות, וכלות גויה”
השבוע הזה קראנו את הקינה של רבי יהודה הלוי המתחילה “אשחר ג. 

כל כך עמוקה הקינה  עדתי ולמאד עניה ואפקוד נותי ורבה שאיה”. 
הזאת. יש בה משקל. רוב העולם לא מבינים כלום, לא מבינים לא משקל 
ולא מסקל. לא מבינים כלום. אבל הקינות האלה כל כך חיזקו את עם 
ישראל. רבי יהודה הלוי קדם חמש מאות שנה לגירוש ספרד, ובקינה 
הזאת הוא מתאר את גירוש ספרד ברוח הקודש: “והלכו במו ים, לאין 
קץ לשבים, לענות נפשות, וכלות גויה”. מי הלכו במו ים? כל הזמן היו 
ישראל בספרד כמו מלכים. זה היה שר כאן, וזה היה שר שם, וזה היה 
ראש החשבונות, וזה היה איצטגנין. כולם ככה היו. אחרי חמש מאות 

שנה התדרדר הגלגל עד שהתחילו לעשות לנו צרות. 

“אשר רם ונעלה והוריד והעלה ומחץ ורפא והמית והחיה”
אחר כך אומר: “אביהם ברחמיו, ירחם יתומיו, ויקבוץ זרויה, לארץ ד. 

א, והמית והחיה”. תראו  נקיה. אשר רם ונעלה, והוריד והעלה, ומחץ ְוִרָפּ
את היופי בחרוז הזה. “אשר רם ונעלה - הקב”ה רם ונעלה - והוריד 
והעלה ומחץ וריפא והמית והחיה”. שלוש פעמים כתב את הדבר הרע 
לפני הדבר הטוב. רם ונעלה והוריד בן אדם עד הסוף. גירוש ספרד היה 
נורא ואיום. ספרי ההסטוריה2 מתארים אותו כחורבן הבית השלישי. 
“אשר רם ונעלה והוריד והעלה ומחץ - נתן מכות – וריפא, והמית 
והחיה”. אחרי המות יש גם חיים. אלה בספרד הכריחו אותם שלא לקיים 
שום דבר מן התורה, והנה מה היה אחר כך בימינו? באו יהודים שחזרו 
בתשובה, הם נעלו את בית הקברות הישן של ספרד, ועלו כמה בחורים 
על קברם של מלך ספרד פרדיננד ועל קברה של הממזרת שלו איזבל 
)קוראים לה איזבלה, אבל זו איזבל אשתו של אחאב, זו גלגול שלה...( אמרו להם: 

מה הרווחתם מכל מה שעשיתם?! מה הרווחתם?! אנחנו חזרנו לתורה, 
אתם תלכו לעזאזל. יש אפילו כתב יד של החוק שעשה פרדיננד בזמנו 
שאסור שיהודי יגור בספרד, מה הרוויח מזה?! אדרבה, עם ישראל 
2.  אני קורא הסטוריה. לא כמו אנשים שהם שונאים לשמוע. תגיד להם אדם 
הראשון היה אחרי רשב”י, יגידו לך כן, זה יכול להיות... אז למה קוראים לו 
אדם הראשון?! היה תלמיד חכם בתונס, אמר תגיד לי, מי קדם למי, שמשון 
הגיבור או רבי שמעון בר יוחאי? איזו שאלה זאת?! שמשון הגבור היה גבור, 
אבל הוא לא הגיע למעלה של רשב”י, אז רשב”י צריך להיות לפניו... רשב”י 
מתקופת התנאים אחרי החורבן, ושמשון עוד לפני בניין בית ראשון. מה אתה 
שואל?! תגידו זה לא תלמיד חכם? יש לו ספרים שלמים חידושים על התורה 
ועל המדרשים. לאיזו טפשות הגענו?! היו לנו ספרי הסטוריה שהמחברים היו 
יראי שמים ואני קורא את כולם פעם פעמיים שלוש וארבע וחמש ועשר, וזוכר 
את התאריכים כולם. ככה אנחנו לומדים, ככה אדם ילמד. לא יקשה על הרמב”ם 

איך אתה כותב דבר כזה, הרי הבן איש חי 
אמר אחרת! באמת קושיא עצומה... תקשה 
על הרמב”ם מהבן איש חי?! מה אתה 

מבלבל את המוח?!
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שיעורו השבועי של מרן ראש הישיבה
רבנו מאיר מאזוז שליט"א
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התאחד שבעתיים מאז. כל עם ישראל יש להם שולחן ערוך אחד! לא 
עשו שולחן ערוך לספרדים ושלחן ערוך לאשכנזים, אלא שלחן ערוך 
אחד לאשכנזים ולספרדים, וכל מה שהאשכנזים נוהגים אחרת הרמ”א 

כותב הגהה. כולם לומדים באותם סימנים3. 

וי-ה זה החודש, לטובה יחדש, ורצון יצו א-ל, רב העליליה
אחר כך אומר: “ותשוב לעירך ותבנה דבירך ותאסוף זרויה לארץ נקיה”. ה. 

תשוב לעיר שלך, תבנה את הדביר - בית המקדש, ותאסוף זרויה - עם 
ישראל שהם זרויים בכל אומות העולם. פעם מישהו אמר שהם מפוזרים 
“מחדש חדשים,  במאה ואחת מדינות - תאסוף זרויה. אחר כך אומר: 
יקבץ קדושים, אנשים ונשים, לארץ בנויה. וי-ה זה החודש, לטובה יחדש, 
ורצון יצו א-ל, רב העליליה”. בליל תשעה באב לא קוראים את הקטעים 
האחרונים כי יש בהם נחמה. אבל באמצע השבוע ]בתיקון חצות[ אנחנו 

רבי חיים מוולאז’ין  חיי אדם עשה סדר אחר, פגש אותו  ויותר מזה, כשבעל    .3
)תלמיד הגר”א(. אמר לו למה עשית ככה? אנחנו יודעים בסימן זה יש הלכות ברכת 
התורה, בסימן זה ברכת המזון, בסימן זה הלכות תקיעת שופר. בלבלת לנו את 

הכל? למה עשית את זה? )עיין בהקדמת החיי אדם לספרו חכמת אדם(. 
כל אלה שעשו משהו נגד מרן לא עזר להם. מה זה נגד מרן? הוא לא חולק על 
מרן, אלא עשה סדר להקל יותר. אבל הסדר של מרן הוא הכי טוב. ובאמת זה 
לא הסדר של מרן, הוא לא חידש אותו, אנחנו הספרדים לא מחדשים, מרן הלך 
בכיוון של בעל הטורים )רבנו יעקב בעל הטורים(. ככה צריך להיות. אומות העולם 
רוצים לפזר אותנו על שבעה ימים ואנחנו נוכיח להם שהתורה מאחדת אותנו 
מחדש. וככה יש לנו שלחן ערוך ויש לנו אחרונים סביב השלחן ערוך, על סעיף 

אחד כמה וכמה דברים.

יכולים לקרוא הכל. למה? כי כל יום שקוראים תיקון חצות מסיימים 
בנחמה, אז קוראים את כל הדברים האלה. והתיאור כל כך מרעיד – “והלכו 
במו ים”. ממש ככה. איך ידע רבי יהודה הלוי שילכו במו ים?! הוא היה 
מיוחד במינו. כשהיה כותב שיר על שמחה, מרקיד את האדם. “וירקידם 
כמו עגל4” )תהלים כ”ט ו’(... שרים “ידידי השכחת, חנותך בבין שדי, ולמה 
מכרתני, צמיתות למעבידי”. למה מכרת אותי לצמיתות למעבידים שלי?! 
“היש בלתך גואל, ובלתי אסיר  רדיפה ע”י יון רדיפה ע”י מדי. מה זה? 
תקווה” - יש עוד מישהו אחר חוץ ממך שהוא גואל את ישראל?! אין אף 
אחד. פעם הלכו אחרי רוסיה – חושך, הלכו אחרי אמריקה – אפילה. הלכו 
אחרי אנגליה ואחרי ההשכלה ואחרי המדע - הכל חושך ואפילה. “ובלתי 
אסיר תקווה” - אנחנו אסורים לך, קשורים לך בתקווה. “תנה עוזך לי כי, 
לך אתנה דודי” - אתה נותן לי את העוז, ואני נותנת לך דודי את החיבה 
ואת ההערכה למרות הכל. למרות שנלחמים בנו כל האנשים האלה שהם 
לא יודעים מה זו יהדות, אבל אנחנו מחנכים ילדים. אתה רואה כל בוקר 
ילדים הולכים לבית ספר כל כך מתוקים מדבש - “יוסף ה’ עליכם עליכם 

ועל בניכם5” )תהלים קט”ו י”ד(.

4.  איך אומר הרב קאפח? שמים רגל על רגל ומרקדים כמו עגל...
רבי יוסף חיים זוננפלד הולך ביום ט”ו בשבט )היה צריך  5.  לפני מאה שנה היה 
ללכת בשביל הבריאות שלו(. הוא היה הולך עם המשרת שלו - הרב משה בלוי, אז 
אמר לו: הרב, בוא תזוז מכאן. אמר לו: למה? אמר לו: יש כאן ציונים. אמר לו: 
אני רוצה ללכת לשם. למה אתה רוצה ללכת שמה? ככה. הלך על ידם, ושמע 
אותו שאומר בלחש: “יוסף ה’ עליכם עליכם ועל בניכם”. אמר לו: הרב, אתה 
מברך את הציונים?! אמר לו: כאשר יחזרו בתשובה תראה כמה אלפים ורבבות 



בכח האמונה אנחנו שורדים ולא מפחדים מאף אחד
השטויות שלכם ייעלמו. כמו שעברה רומי, כמו שעברה ספרד ו.  כל 

המרשעת, כמו שעבר היטלר, כמו שעבר יון, כל אלה עברו, נשכח זכרם 
מן העולם. ואנחנו ברוך ה’ חיים וקיימים. אומר רבי יהודה הלוי )ספר הכוזרי 
מאמר שלישי אות י”א(, כתוב: “אל תיראי תולעת יעקב” )ישעיה מ”א, י”ד(, מה זה 

תולעת יעקב? אפילו אם חס וחלילה ישראל יאבדו וישאר מהם קצת כמו 
תולעת אחת, יהודי אחד חלש כמו תולעת וכל אחד רומס עליו, התולעת 
בכח האמונה אנחנו שורדים,  הזאת תחזור ותבנה את הכל מחדש! לכן 

שומרי תורה יהיו לנו. לא נברך אותם?! זרע ישראל לא נברך אותם?! ככה הוא 
היה. אנשים חושבים שהוא היה קנאי ועקשן, והיה מקלל אותם. לא, הוא לא היה 
ככה, לא היה בשום פנים הדבר הזה. פעם מישהו רצה להכריח אותו שיחתום על 
משהו, ואם לא - יש לו רובה. אז הוא גילה את החזה שלו, ואמר לו: תיֶרה! תיֶרה! 
הוא פחד וברח. איך אתה מסוגל לעשות את זה? אבל הוא מסוגל. התורה שווה 

את כל השטויות שלכם.

אנחנו מתקיימים, אנחנו לא מפחדים מאף אחד! כולם בוקי סריקי, אם 
זה ביידן, ואם זה ניידן, ואם זה ליידן... כל הנכסי דניידי האלה... היום 
הוא כאן ומחר ינוד. מישהו חשב פעם בזמן השואה שֵיצא משהו מהעם 
הזה? אף אחד לא חשב. אמרו העם הזה נגמר, צריך לקבור אותו בכבוד, 
חס וחלילה. לא, אי אפשר לקבור אותו! “והעליתי אתכם מקברותיכם עמי 
והבאתי אתכם אל אדמת ישראל” )יחזקאל ל”ז, י”ב(. אסור להיתפס לייאוש. 

צריך לקוות ולקוות ולקוות. “ובלתי אסיר תקוה” - תהיה אסיר תקוה. 

“ציון הלא תשאלי לשלום אסירייך”
יש קינה של רבי יהודה הלוי6: “ציון הלא תשאלי לשלום אסירייך דורשי ז. 

שלומך והם יתר עדרייך. ִמָים ומזרח ומצפון ותימן שלום, רחוק וקרוב שאי 

6.  שמשום מה הלכה לאשכנזים ואנחנו לא קוראים אותה. רק אני קורא אותה לבד 
במנגינה שלי. מה שווה המנגינה שלי?! אם היא מנגינה אמתית או לא, אני לא יודע.

 לע"נ 
כמימס בן 

סתרונה סופר 
ואשתו מינה 
יסמינה בת 

מרימה.

 לע"נ 
 אשת החסד 
מרת חיה 

יהודית בת 
מסעודה ז"ל

להצלחת חתן בר-מצוה השקדן
נסים ציון עידאן נר"ו

וכשם שמסיים מסכת יומא כך יזכה לסיים 
את כל הש"ס כולו מתוך יישוב הדעת ושמחה



מכל עברייך. ושלום אסיר תקוה נותן דמעיו כטל חרמון ונכסף לרדתם על 
“הר  הרריך”. הוא מתאר את המקומות שהייתה בהם קדושה ונבואה - 
העברים והֹר ההר” - שם היו משה רבנו ואהרן הכהן, אומר – “אשר שם 
שני אורים גדולים מאירייך ומוריך”. “חיי נשמות אויר ארצך” - לפני מאה 
שנה באו ציונים לארץ ישראל ושתו מהמים של הכינרת. אמרו רבי יהודה 
הלוי שתה מזה?! איך הוא ידע לכתוב “וממר דרור אדמת עפרך, ונופת צוף 
ידע שהנהר של ארץ ישראל הוא מתוק יותר מנופת  נהרייך”?! מאיפה 
ומסוכר ומצוף? הוא לא ראה את זה. משום שהוא ידע שהאהבה לארץ 
ישראל היא מעל כולם. אפילו חילונים גמורים הקינה הזאת עודדה אותם 
לבוא מסוף העולם. מישהו כתב בספר סיפורים )ספר לימוד של ילדים שקראתי 
בו בגיל תשע, קוראים לו ‘פסיעות’( אמר בילדותי )הוא אשכנזי( לא ידעתי אם 

יש ישראל בעולם או לא, אמרו לי שיש ארץ ישראל, אבל אני לא יודע 
אם ארץ ישראל זו באמת מדינה בעולם, או שזה מדינה דמיונית. )מדינה 
אותיות דמיֹנה...( הכל דמיון. עד שגדלתי וראיתי שיש מקום כזה שנקרא 

ארץ ישראל. אסור לומר אני שונא את ארץ ישראל. “יבושו ויסוגו אחור 
כל שונאי ציון” )תהלים קכ”ט ה’(. כל מי ששונא את ציון יתבייש ויכלם. אלה 
שנשארו שם בגולה בעוונות, מה נשאר לנו מהם? כלום. חברו ספרים, 
העמידו תלמידים, עשו את הכל והלכו למשרפות. צריכים כולנו לעלות 
לארץ ישראל ולבנות אותה ולעמוד חזק. פעם רובם ככולם היו כופרים 
גמורים, היום ברוך ה’ אחרת. יכולים לשנות את המפה ולהפוך את ארץ 
ישראל ל”ארץ אשר ה’ אלקיך דורש אותה תמיד עיני ה’ אלוקיך בה מראשית 

השנה ועד אחרית שנה” )דברים י”א, י”ב(. כן יהי רצון. 

יש מאגדות חז”ל שאינם כפשוטם
עכשיו יש לנו כמה דברים של השבוע לעורר עליהם. דבר ראשון, ח. 

פעם כתבתי )עיין בירחון אור תורה סיון תשע”ג סימן ק”ו אות ד’ ועוד( על פטירת 
תלמידי רבי עקיבא שיותר מסתברת הדעה שהם נפטרו במלחמה, )וככה 
מבואר באיגרת רב שרירא גאון דהוה “שמדא”(. מקובל בעולם החושך שהדעה 

הזאת היא דעה של השכלה. אבל הם בהמות, חסרי דעת, אין בהם טיפת 
שכל. וכי זו פעם ראשונה שהאגדות של הגמרא הם לא כפשוטם?! אלפי 
פעמים יש דברים כאלה. הנה יש לנו )בבא מציעא דף נ”ט ע”ב( חרוב יוכיח, 
אמת המים תוכיח, כתלי בית המדרש יוכיחו. ויש שם מהרש”א ומהר”ם 
יוכיח” שלמדתי תורה  שיף שמוציאים את הדברים מפשוטם. “חרוב 
במסירות נפש כמו רבי חנינא בן דוסא שהיה מתפרנס מחרוב )ברכות דף 
י”ז ע”ב(, וכל מיני פירושים כאלה. רבנו חננאל )מובא בשיטה מקובצת בבבא 

מציעא שם( אומר שיש מי שאומר שכל הסיפור הזה קרה בחלום. ולמה 

בגמרא לא אמרו שזה היה בחלום? כי היו מחזיקים את החלומות שלהם 
כדברי נבואה, אבל חכמים שלנו אמרו “חלומות השוא ידברו” )זכריה י’ ב’(, 
ולא נתייחס לחלומות האלה, אבל הגמרא אמרה דברים כפשוטם. ולמה 
)פי”א מהלכות מלכים ה”ג( שרבי  הם נפטרו במלחמה? כי הרמב”ם כותב 
עקיבא היה נושא כליו של בר כוכבא. איפה נמצא הדבר הזה בגמרא? 
הוא לא כתוב בגמרא שלנו, אבל הרמב”ם היה לו הקטע הזה בגמרא 
והושמט בכל הגמרות שלנו. והוא נמצא בנוסח תימני בגמרא פרק חלק, 

שם כתוב שרבי עקיבא היה נושא כליו של בר כוזיבא )עיין בספר אלף דור 
ח”ב עמ’ 116 צילום כתב היד(. ומכאן לקח הרמב”ם את זה. למה הגמרא לא 

אמרה בפירוש שמתו ממש במלחמה? מפני הכבוד, כדי שלא נחרחר ריב 
בינינו לבין האומות, הרי אנחנו שבויים בידי מלכות רומי. אז הגמרא לא 

רצתה לספר את זה. 

נס נסתר
ויש לנו דוגמא בנס חנוכה. כתוב בגמרא )שבת דף כ”א ע”ב(: מאי חנוכה, ט. 

שכשנכנסו יוונים וכו’ וכשגברה מלכות בית חשמונאי ונצחום, אז הם 
ראו שהשמן שיש בו ללילה אחד, נעשה נס ודלקו ממנו שמונה ימים. 
שמעתי מאבא ע”ה שאמר לי, למה לא ספרו על הניצחון, איך נלחמו ומי 
נלחם? כלום לא כתוב, לא יהודה המכבי ולא שום דבר, יש רק במגילות 
אנטיוכוס וספר חשמונאים. בגמרא כתוב שגברו בני חשמונאי ונצחום, 
למה? כדי שלא לעורר שנאה יותר מדאי, אנחנו מדברים רק על הנס, לא 
היה לנו שמן טהור והנה השמן הספיק לשמונה ימים. ואת זה אבא לא 
אמר מלבו, הוא ראה את זה בספרים. ויש לנו רק פרי חדש )סימן תר”ע( 
שאמר הטעם שעושים את החג שמונה ימים )מרן שואל )בב”י שם( לכאורה 
מספיק שבעה ימים( בגלל שהיום הראשון הוא לזכר הניצחון, זה הנס הגדול 

ביותר. למה העלימו אותו בגמרא? מפני שלא כדאי כל הזמן לסכסך. 
יותר מזה, כתבו בשם החתם סופר שרבנו הקדוש לא כתב על נס חנוכה 
שום דבר. רק ברמז כאן ורמז שם, בבבא קמא כתוב )ב”ק דף ס”ב ע”ב( “רבי 
יהודה אומר בנר חנוכה פטור מפני שהדליק ברשות” זה הכל. לא כתוב 
כל הסיפור של חנוכה. למה? כי אבותינו היו בגלות תחת רומי, תחת יון, 
ממקום למקום, מה נעשה?! לכן גם פה כתבו את הכל ברמז. מי שרוצה 
להאמין שהייתה אסכרה כפשוטו – שיאמין שכל יום היו שמונה מאות 
ְוָכֶזה תאכל החרב” )ש”ב י”א  ָכזֹה  אסכרות, אבל מלחמה אתה מבין, “כי 
כ”ה(. אמרו לא, זה כתוב בפסוק בשביל לעודד את ההולכים למלחמה. 

זה לא כפשוטו. זה כפשוטו, כי כזה וכזה תאכל החרב. יש מדרש פרשת 
אמור )ויקרא רבה פרשה כ”ו אות ב’( שאומר שהיו נופלים בימי דוד המלך7. 
7.  המדרש אומר איך בימי דוד המלך היו הולכים למלחמה ונופלים, ובימי אחאב 
הולכים למלחמה ונוצחים? איך נדע שזה היה ככה? אחאב עשה שלש פעמים 
מלחמה עם מלך ארם. פעם ראשונה הכל בסדר, פעם שניה הכל בסדר, פעם 
שלישית רמזו לו נביאי האמת )היו גם נביאי השקר( שהוא יפול וכולם חוזרים 
לביתם - “לא אדונים לאלה ישובו איש לביתו לשלום” )מ”א כ”ב י”ז(. ככה נאמר 
שם. וכך היה, אחאב התחפש, ומישהו משך בקשת לתומו, נפלה הקשת באחאב 
והוא נפל וכל החיילים חזרו הביתה. ואילו בימי דוד המלך היו הולכים ונופלים. 
למה? כי בימי דוד המלך הייתה שנאת חינם. כל אחד ואחד מדבר בשנאה על חבירו. 
שנאמר )תהלים נ”ז, ה’(:  “אשכבה לוהטים “ - אלו דואג ואחיתופל שהיו להוטין 
אחר לשון הרע “בני אדם שניהם חנית וחצים, ולשונם חרב חדה”. היו מדברים 
לשון הרע, ולכן היו הולכים ונופלים. ואילו בימי אחאב לא היה לשון הרע. מאיפה 
אנחנו יודעים? כאשר אחאב עמד עם אליהו הנביא בהר הכרמל, ואליהו הנביא 
אמר “אני נותרתי נביא לה’ לבדי” )מ”א י”ח כ”ב( והוא והעם יודעים שיש עוד מאה 
נביאים שנחבאים במערה. אף אחד לא פצה את פיו ואמר: מה אתה אומר? יש 
עוד נביאים במערות! לא. אם יאמרו דבר כזה, אחאב יהרוג אותם כמו שהרג את 
כולם, לכן לא דברו. ועל זה יש להם שכר שהם הלכו ולא נפלו. אמנם היו עובדים 
עבודה זרה, אבל הם הלכו למלחמות וחזרו בריאים. כמה העבודה זרה הזאת 

נדחית מפני האחדות! כשיש אחדות הכל בסדר. 
זה מה שאמר עכשיו הפייטן אשר מזרחי נ”ע בחרוז האחרון – “רק אחדות אחי”. 



ברכות ההפטרה יוכיחו
אמרו איך יעלה בלב מישהו שישנה את נוסח הגמרא? זה דבר נורא י. 

ואיום. הנה יש לנו בברכות ההפטרה שכתוב שם: “רחם על ציון כי היא 
בית חיינו, ולעלובת נפש תושיע במהרה בימינו ברוך אתה ה’ משמח ציון 
בבניה”. מה עניין תושיע לתשמח? יש הגהה של רבי שניאור זלמן שהוא 
קורא: “תושיע ותשמח במהרה בימינו”. וההגהה הזו מובאת בתורה תמימה. 
כל פעם לפני ההפטרות יש ברכה, והוא מביא שישנה גירסא “תושיע 
ותשמח” והוא כותב שהיא נכונה מאד, כי צריך לומר מעין החתימה סמוך 
לחתימה. מי זה בעל הגירסא הזאת? לא ידעתי. עד שראיתי )בקובץ בית 
הגיה רבי שניאור זלמן  שככה  אהרן וישראל תשרי-חשון תשנ”ג עמ’ קל”ט( 

)בסידורו(8. ולמעשה לא היה כתוב כך, אלא מה היה כתוב? הרמב”ם בסוף 

ספר אהבה )מהדורת פרנקל עמוד של”ז. היום בדקתי את זה(, כותב: רחם על ציון 
כי היא בית חיינו לעגמת נפש תנקום נקם מהרה בימינו, ברוך אתה ה’ בונה 
ירושלים. ]וכן הוא בסדר רב עמרם גאון )הרפנס( שחרית של שבת: רחם על ציון כי 
היא בית חיינו, ולעגומת נפש תנקום נקם מהרה בימינו. ברוך אתה ה’ בונה ירושלים. 

שלום דרעי ס”ט[ ובגלל שחששו שאם בכל שבת היינו אומרים “תנקום נקם”, 

יבואו המומרים, הרשעים, הממזרים, והכמרים, ויגידו הנה אתם מתפללים 

אבל “אחדות אִחי” זה לא נכון, לא אומרים “אִחי” ואחר כך כתוב: “מי לה’ אַלי” 
איך יבוא החרוז?! צריך לומר “רק אחדות אַחי” – אַלי. ככה צריך להיות. רק שלא 
יקבלו את ההגהה שלי, יש להם כלל, מה שאתה מגיה אנחנו עושים הפוך... יש 
פיוט ידוע “קומו ונעלה ציון ונראה בבנין אפריון”. ככה הוא מתחיל, )ואני זוכר איך 
סבא אמר לי אותו בדרך במוצאי שבת בשמחה כזאת - “קומו ונעלה ציון!”(. וכתוב שם: 
“שוכן שחקים וחביון” - הקב”ה שוכן שחקים וחביון – “חביון עוזו” )חבקוק ג’, ד’(. 
אז הדפיסו “ואביון”! מה זה אביון? מה קרה לכם? אמרו כן, הקב”ה נקרא מלך 
עלוב )ספר היכלות פרק כ”ה(. מלך עלוב נעשה אביון? אתה לא מתבייש? על הקב”ה 
תקרא אביון?! זה חביון. עד ששכנעתי את ראשי הפראים שיבינו שזה “חביון”. 
ככה ראיתי מודפס, למזלם קבלו את הגירסא “המשובשת” שלי. אין מה לעשות.

8.  ולמה לא מגלה אותו בעל תורה תמימה? כי הוא היה ליטאי, ורבי שניאור זלמן 
היה רבן של חב”ד. א”כ איך אפשר להזכיר אחד את השני?! הרי הם “ברוגז”... כל 

אחד לא מזכיר את השני. לכן אין שם מקור להגהה.

שינקום נקם, וממי? ודאי מהם. לכן שינו ואמרו: “תושיע ותשמח”, ולא 
אומרים “תנקום נקם”, כמו שהיה בנוסח של ברכת ההפטרה של הרמב”ם. 

הגמרא החליפה טרכינוס באלכסנדר
ואם תאמר שזה נוסח אחר. אתה רוצה עוד ראיה? נביא לך )הבאתי יא. 

אותה פעם ולא הבינו אותי(. יש גמרא בסוכה )דף נ”א ע”ב( שאומרת שאלכסנדר 

מוקדון הרג אלפים ורבבות במצרים, כפליים מיוצאי מצרים. והרי אלכסנדר 
מוקדון היה בסדר, הוא לא היה עד כדי כך אכזרי. אדרבא, הרי הוא נפגש 
עם שמעון הצדיק והשתחווה לפניו )יומא דף ס”ט ע”א(, מה קרה לו שיהרוג 
מליון ומאתיים אלף יהודים וזה יעבור בשתיקה? אז הגר”א )שם( הגיה, אבל 
למעשה בכל כתבי היד שמובאים בדקדוקי סופרים אין שם שום הגהה, 
ובכולם כתוב “כולהו קטלינהו אלכסנדר מוקדון”, או שכתוב “אלכסנדר” 
סתם. ולמעשה לא אלכסנדר מוקדון הרג אותם, אלא “טרכינוס” שזה אחד 
בגמרא כתבו “אלכסנדר מוקדון” כדי שלא יפול ביד  ממלכי רומי. אבל 
הרומאים, ויאמרו ככה אתם אומרים שאנחנו הרגנו אתכם?! זה לא נכון, 
אנחנו אנשים טובים מאד, ככה תאמרו על “אמא רומי”9?!... צריך לדעת 
שישנם כמה דברים ששינו אותם בכוונה כדי למנוע קנאה ושנאה בין 
האומות. ואם אדם יאמר שזה לא נכון וכולם מתו באסכרא, וכל יום מתו 
בעוונות הרבים שמונה מאות תלמידי רבי עקיבא במחלה, זה לא מובן. 
וכי ה”קורונה” הזאת שלטה רק ברבי עקיבא ותלמידיו והשאר לא קרה 
להם כלום? אבל אם נאמר שזו היתה מלחמה, זה לא קשה, כי במלחמה כל 
אחד מבין שהולכים ונופלים, כמו שכתוב במדרש של פרשת אמור שבימי 
דוד המלך בגלל לשון הרע היו הולכים ונופלים. מי שרוצה – יקבל, ומי 
שלא רוצה - לא יקבל. והביאו באור תורה )אב תשפ”א עמ’ תתר”ג( שיש את 
זה בכרם חמד פראג תר”ג. מי כתב את המאמרים האלה? העתיקו ממנו 
כמה שורות )שם(, אין לי כרם חמד )אולי הוא נמצא במחשב, וגם זה ספק(, תלוי 

9.  כמו שאומרים ברוסיה “אמא רוסיה”... יימח שמם שניהם. “שניהם נתלו על 
העץ” )מי כמוך לפורים(. 



מי כתב את זה, אם כתב את זה אדם ירא שמים, שקוראים לו “משכיל” 
בחינם, אפשר לסמוך עליו. ואם כתב את זה משכיל שרוצה להרוס את 

העולם, זה אחרת10. 

איך אני יודע? כי ישנם “משכילים” שהיו ממש יראי שמים. אחד מהם זה    .10
הרב שלמה יהודה הכהן רפפורט, שמביא אותו רבי מתתיה שטראשון, וקורא לו: 
הגמשי”ר. מה זה הגמשי”ר? הגאון מורנו שלמה יהודה רפפורט. ויש לו ספר “ערך 
מלין”. הוא היה ירא שמים, חתנו של ‘קצות החושן’ והיה תלמיד חכם גדול. רק 
יתכן שהיו לו דעות שהיו חדשות בזמנו, אבל על זה לא אומרים שהוא “משכיל”. 
כי לא נראה שהיה משכיל, אלא הוא היה ירא שמים. היינו בחוץ לארץ והיה לנו 
שו”ת גאונים קדמונים, ויש שם הקדמה של החכם הזה, הקדמה ארוכה ויש בה 
הערות ודברי תורה וכו’. )אני זוכר את זה מחוץ לארץ(. והיא מתחילה כך: “ישמח 
צדיק כי חזה נקם )תהלים נ”ח, י”א(, לא נקם חללי בשר, אלא נקם חללי רוח”. כי אז 
התחילה ההשכלה, והיו חללי רוח שאומרים שהכל דברים בטלים, עכשיו הגיעה 
עת חדשה לישראל, ואנחנו פטורים מכל המצוות. והנה עכשיו מצאו תשובות 
גאונים קדמונים, והדפיסו אותם מחדש, ושמח בהם שמחה רבה, ואמר: “הנה אנוכי 
שולח מלאך לפניך” )שמות כ”ג, כ’( זה ספר תורה, כי הספר הזה הוא כמו מלאך. 
ואמר אמנם האבן עזרא )שם( דחה את זה, אבל אני סובר שזה הפירוש הנכון. ואם 
הוא כתב דבר כזה בכרם חמד, לא נתלה בו “השכלה השכלה”, לא עושים כך. זו 

מידה רעה שכל אחד תולה בחברו השכלה. 
פעם בעיתון “יתד נאמן” )“ברוך שפטרנו מעונשו”... פעם היינו מנויים עליו והתפטרתי 
ממנו, כי ראינו שהכל “בלוף”. רק הרבנים שלהם הם רבנים, ואילו הרבנים שלנו לא שוים 
כלום, הרב עובדיה בעיניהם לא יודע ללמוד, והאדמו”ר מליובאוויטש ‘ה’ יצילנו’( כתבו 

מה פירוש ‘שמדא’?
ובין הדברים שהובאו באור תורה )שם(, שהמלה “שמדא” שכתובה יב. 

בגמרא בנוסח של הגאונים, אל תפרש שהכוונה שהגויים התנפלו עליהם, 
אלא שמדא פירושה שהמחלה של האסכרה השמידה אותם. “מתוק מדבש 
ונופת צופים” )תהלים י”ט י”א(... איך אמר פעם מישהו מנטורי קרתא? 
“זה הפירוש מתוק מזפת”... למה? כי אין מקור בגמרא שכתוב “שמדא” 

שנפוליאון מינה שלשה רבנים בזמנו ועשה “סנהדרין”. ואחד מהם זה רבי דוד 
זינצהיים, זה תלמיד חכם שכתב ספר “יד דוד” על הגמרא )והדפיס בחייו על ברכות 
ועל זרעים ועל שבת, וחלקם בכתב יד ומדפיסים אותם בימינו(. והביאו תמונה שלו 
שנפוליאון הלביש לו כובע משולש, וכתבו תראה את המג’נון הזה שחובש כובע 
משולש, הרי זו תלבושת של הנוצרים כי הם מאמינים בשלושה. שוטים שבעולם! 
עד שאחד כתב להם: אתם לא מתביישים? זה תלמיד חכם וצדיק גדול, שהחתם 
סופר מזכיר אותו בכבוד רב - “הגאון יד דוד זינצהיים זצ”ל”. ככה תכתבו עליו?! 
אמרו סליחה, לא ידענו. אבל כשראו תמונה שלו עם כובע משולש, אמרו שזה 
סימן שהוא משכיל. זהו. ככה אנשים עושים. לא זו הדרך, תראה אם הדברים נכונים 
או לא נכונים, אל תעשו ככה. מאיפה מביאים את המידות הרעות האלה? למה 
לספרדים אין מידות כאלה? ספרדי ישמע מישהו שאומר דבר, בודק את דבריו 
אם הם נכונים או לא נכונים, מתקבלים או לא מתקבלים, ואם הם לא נכונים הוא 
לא יורד עליו בקללות, אלא אומר שהדברים שלו לא נכונים, והראיה כך וכך. אם 
אתה לא רוצה לקבל אל תקבל. אבל כאשר אדם יורד על השני וקורא לו “כוייפר” 

– “וכפרת אותם מבית ומחוץ בכוייפר” )בראשית ו’ י”ד(... מה יצא לנו מזה?! 



שפירושה השמדה. כל מקום בגמרא שכתוב “שמדא” פירושה גזרה. יש 
גמרא בכתובות )דף ג’ ע”ב(: “שמדא עבידא דבטלה”. )ככה הנוסח שהרמב”ם 
מעתיק אותו בסוף אגרת השמד, כמו שנכתב בנוסח הקדמון כמו שנמצא בש”ס וינציא, 

בגמרות שלנו כתוב גזרה(. וכמו בגמרא בחולין )דף ק”א ע”ב( דהוה שמדא בימי 

רבי יוחנן11. צריך לדעת שכל מקום שכתוב “שמדא” הכוונה לגזירה של 
האומות. הביאּו רמב”ן שכתב על הפסוק: “עד השמדך” )דברים כ”ח, נ”א(, 
שזה “שמד”, ושם שמד פירושו השמדה. אבל למה לא תביא ראיה מהפסוק 
עצמו שאמר “עד השמדך”? וכי הכוונה גזירה? הרי הפסוק אומר: “ואכל 
פרי בהמתך ופרי אדמתך עד השמדך, אשר לא ישאיר לך דגן תירוש ויצהר 
שגר אלפיך ועשתרות צאנך עד האבידו אותך”. אלא שזה לשון פסוק. אבל 
בכל הגמרא “שמדא” פירושו מלחמות. אך הם סתם אוהבים להתעקש. 
יאמרו, איזה “גאונים” הם שמצאו את הרמב”ן שאמר שמד )בזכות המחשב 
המטומטם שלהם... שאלו אותו היכן כתוב “שמד”? ואמר להם כתוב ברמב”ן. איזה 

חכמים גדולים... חזק וברוך. “מתוקים מדבש ונופת צופים”...(.

ה’ן זכרון לראשונים וגם לאחרונים
שאמרתי, יג.  אחר  משהו  עוד  ויש 

דברים  כותבים  ראשונים  שלפעמים 
מתוך זכרון, והבאתי עשרות מקורות 
לזה )עיין בספר דרכי העיון עמ’ ל”ב בהערה(. 
ואחד מהדברים שהרשב”א כתב )ח”א סי’ 
תכ”ג( שיש פסוק “בית אלוקים נהלך ברגש” 

)תהלים נ”ה ט”ו( והוא חסר בי”ת, כי צריך 

לומר “בבית” אלוקים. ובאמת בתהלים 
כתוב “בבית”, ועל כרחך שהרשב”א כתב 
מתוך זכרון. ומישהו שלח מכתב, ואמר 
שהגרסא “בית” הרבה ראשונים כתבו 
ככה, ומהם רש”י )יומא דף כ”ה ע”א(, תוספות 
)שם(, רבנו אליקים )שם(, רבנו המאירי 

)שם(, ובעוד כמה כתבי יד. מחזור ויטרי 

)סימן תכ”ט(, הרד”ק בספר השרשים )שרש 

הלך(, רבנו יונה בספר היראה כתב יד, ספר 

)סימן צ’(, אורחות  בירור הלכה תניינא 
חיים )הלכות ציצית(, ספר המאורות בשם 
הראב”ד, ספר ערוגות הבשם )חלק ג(, רבנו 
מנוח על הרמב”ם בהלכות ברכות. אם יש 
לכם את כל העושר הזה, אז למה א”כ לא 
נגרוס בתהלים “בית” אלוקים? אז הוא 
אומר בתהלים ודאי שאנחנו לא נשנה, 
)מה  אבל הגרסא הזאת הייתה בגמרא 
גמרא?! אנחנו מדברים על פסוקים(. ואחר כך 

מצא איזה כתב יד עתיק שנכתב בשנת 
ה’ אלפים נ”ו, )לפני 725 שנה(, ששם כתוב: 

11.  הגויים לא רצו לתת לנו לשמור כיפור. 
ומה עשה רבי יוחנן? העביר כיפור מאמצע 
השבוע ועשה אותו בשבת. ומה אכפת להם 
אם זה באמצע השבוע או בשבת? כי בשבת 
יודעים שבכל שבת היהודים נמצאים  הם 
סגורים בבית הכנסת ומתפללים ולא ירגישו 
שהם צמים, אבל באמצע השבוע הם יבינו 

שמקיימים כיפור. 
והם גזרו שלא לצום, כי הם חוששים שכיפור 
שלנו יהרוס לנו להם את כל מדינת רומי. 
הלוואי שיהרוס להם כבר מזמן... שיהרוס 
אותה לגמרי. הנה באה הקורונה הזאת ועשתה 
שּמות ברומי ובאיטליה ובהודו, ומי יודע איפה 

עוד. יש רשימה ארוכה.

“בית אלוקים נהלך ברגש”. וודאי שאין זה הנוסח האמתי בתנ”ך אלא כמו 
שהוא לפנינו “בבית”, אמנם כוונתי היא שלא ייפלא שמלבד הנוסח בגמרא 
שודאי היה לרשב”א ולראשונים, גם בנוסח התנ”ך שלו יתכן והיה כתוב 

כך ]ע”כ מדברי הכותב[. 

להודות על האמת
אבל כתבו לי שמצאו תשובות אחרות של הרשב”א שכתב “בבית” יד. 

אלוקים כמו שצריך, א”כ איך זה יכול להיות שפעם כתב “בית” ופעם 
“בבית”? אז אמרו לי שיש חוברת12  שקוראים לה “משנת יוסף”13, ואמרו 

12.  הם באים שם לקיים דברי הרב עובדיה, אבל מה זה קשור?!
13.  החכמים האלה של “משנת יוסף” מטהרים את השרץ לא רק במאה וחמישים 
טעמים, אלא באלף וחמש מאות טעמים. כל דבריהם הבל וריק, הכל שטויות 
והבלים. אבל לא מביאים לי את החוברות האלה. אמרתי להם תביאו לי, אבל 
הם לא רוצים להביא לי כדי שלא אקלל אותם... אבל אני אקלל אותם שבעתיים 
כשאני לא רואה מה שהם כתבו... אם אני רואה דברים נכונים אני מקבל, אבל 

הם לא רוצים להביא לי. 



שם שהכלל שאמרתי שהראשונים כותבים מתוך זכרון זה לא נכון, ויש להם 
תירוצים על הכל. תירוצים כל כך “יפים ואמתיים, קולעים אל השערה”, 
אין כמותם בעולם... והם אומרים כאן על כרחך שהיה לרשב”א שני כתבי 
יד, כתב יד של דוד המלך וכתב יד של שלמה המלך... באחד כתוב “בית” 
)ככה אמרו לי, לא קראתי בפנים מה שהם כתבו(. בוקי  ואחד כתוב “בבית”, 
סריקי, אנשים שאין להם טיפת שכל ודעת, אין להם כלום. אם הם רואים 
שהרשב”א גרס בפסוק “בבית”, אז א”כ למה הוא כתב שהפסוק הזה חסר 
בי”ת, אם הוא יודע שבפסוק כתוב “בבית”, אז למה הוא כתב ככה?! ויותר 
מזה, הרי במקום אחר כתב שבפסוק כתוב “בבית”, א”כ מה עושים? אלא 
מוכרח שכתב מתוך זכרון. אסור לכתוב מתוך זכרון?! עשרות מקורות 
הבאתי שהפוסקים כתבו מתוך זכרון. רש”י כותב מתוך זכרון, הראב”ד 
כותב מתוך זכרון, מרן כותב מתוך זכרון, הרבה כתבו מתוך זכרון. אדם לא 
יכול כל רגע לקום ולהביא ספר מהספריה14. האמת תהא נעדרת )סוטה דף 
מ”ט ע”ב(. בדור שלנו אין אחד שמודה על האמת. וזה עוד חורבן שצריך 

לבכות עליו, שאין אחד שמוכן להודות על האמת15. 

“כל חכמי ישראל כולם חששו לתקופה”  
השבוע יש לנו “תקופה”. והרבה אומרים שהתקופה הזאת היא דברים טו. 

בטלים, לכן אני צריך לקרוא לכם קצת ממה שכתבתי על זה בספר בינה 
לעיתים )במבוא עמ’ 19 ואילך(. התקופה הזאת נהגו בה מתקופת הגאונים, 
14.  אני יודע בעצמי שאיני יכול להביא כל רגע ספר. ויש פעמים שאני מגלה שזה 

לא נכון, ולא כתוב כך, ואני מתקן. וגם אם לא תיקנתי, אז מה? קורים טעויות.
15.  לכן אני לא רוצה לענות על המכתב, רק אמרתי מה שנשפך לי מלבי, ואם 
ידברו עלי שידברו, והקב”ה יחזיר להם. כל מי שמדבר נגד האמת בשביל לומר 
הנה גם אני גאון גדול, בסוף האדם הזה – “לקברות יובל ועל גדיש ישקוד” )איוב 
כ”א ל”ב(. לא ישאר ממנו פרוטה אחת, ממנו ומספריו ומחוצפותיו. ככה אנחנו 
עושים?! אם אני שומע קושיא נכונה מילד, אני אומר לו הקושיא שלך נכונה, ואני 

אבדוק. אבל הם לא, אפילו על דברים פשוטים וברורים הם חולקים.

ורב האי גאון מזכיר אותה. יש כאלה שאומרים שרב האי גאון היה נגד זה 
ואמר שזה ניחוש בעלמא. מי אמר את זה? האבן עזרא )הובא באבודרהם 
שער התקופות(. אבל רב האי גאון כתב שלשה טעמים לתקופה, וזה רק טעם 

אחד. ככה לשון תשובת רב האי )תשובות הגאונים שערי תשובה סימן פ’ ותשובות 
הגאונים ליק סימן י”ד(: אף על פי שלא ידענו טעם לתקופה צריכים אנו לחוש, 

שלא על חינם פשט המנהג הזה בישראל. ויש אומרים לפי שבאותו הזמן 
מתחלפים המלאכים וכו’, ויש אומרים שהוא משום סימנא בעלמא, לפי 
שאינם רוצים להתחיל תחילת התקופה במים שהם דבר זול. ]עד כאן[. 
ו’סימנא בעלמא’ פירושה כמו ניחוש – סימן טוב. כל רבע שנה זו תקופה 
מתקופות השנה, ולא רוצים להתחיל את רבע השנה במים פשוטים של 
עניים. והאבן עזרא הביא את הדברים, וכתב שזה ניחוש. רב האי כתב שזה 
“סימנא בעלמא” והוא כתב “ניחוש”. ואחר כך כתב האבן עזרא: “ואני אומר 
מתוקה שנת העובד אשר בוטח בו לבדו”. מה הכוונה? כי לפני כן הוא 
הביא שרב האי כתב שניחוש בעלמא הוא, “כי בתחילת השנה או בתחילת 
רביעתה לא ירצו לשתות מים שנמצאו חינם, על כן יאכלו בה כל מתוק 
להיות שנתם מתוקה”, ככה לשון רב האי. ועל זה אומר האבן עזרא: “ואני 
אומר מתוקה שנת העובד” – עובד ה’ שבוטח בה’ לבדו. זאת אומרת לא 
אכפת לנו אם השנה תהיה מתוקה או לא מתוקה, ]אנחנו בוטחים בה’[16. 
זוהי דעת האבן עזרא, אבל זו לא דעת רב האי כמו שטעו אחרים. וכל חכמי 
ישראל כולם חששו לתקופה. בספר חסידים )סימן תתנ”א( אומר: אם יאמרו 
לאדם אל תשתה מים כי עכשיו שעת התקופה, והוא כבר בירך, יחכה קצת 
עד שתעבור התקופה בטוב וישתה. זאת אומרת היו יודעים שהתקופה 
היא בסך הכל דקה אחת. ככה כותב הרב חיד”א )בפירושו על ספר חסידים 
שם וע”ע במחזיק ברכה סימן תנ”ה סק”א( שבימי הראשונים התקופה הייתה 

דקה אחת, אבל כאשר עברו השנים היא התחילה להתפתח ולהתפתח. 
ויש מחלוקת בין הרב תוספות יום טוב לבין הרב צמח צדק הישן 
)סי’ י”ד( כמה זמן זה התקופה, האם שעה או שעתיים והאם בשעות 

ג’רבא שיש  שוות או בשעות זמניות. ומזה התפתח המנהג של 
תקופה אחת שמחמירים בה שלש שעות.  

“יש תקופה והראשונים והאחרונים נהגו לחוש לתקופה”
יש לנו בחור אחד שכל זמן שיש תקופה הוא עושה מודעות: טז. 

תקופה, תקופה, “שומר פתאים ה’” )תהלים קט”ז, ו’(, תיזהרו, זה מסוכן! 
אבל כשאתה אומר זה מסוכן ואנשים לאלפים ולרבבות שותים 
מים ולא קורה להם שום סכנה, יגידו זה מג’נון ומנבא שחורות... אל 
תעשה ככה, אלא תאמר: יש תקופה והראשונים והאחרונים נהגו 
לחוש לתקופה. ומי הם הפוסקים הללו שנהגו לחוש לתקופה? רב 
האי גאון, ספר חסידים )היה בן דורו של הרמב”ם(, הרמ”א )יו”ד סי’ קט”ז 
ס”ה(, הש”ך )שם סק”ו(, הגר”א )שם ס”ק ט”ו(, הפרי חדש )סוס”י תכ”ח(, 

ועוד כמה ראשונים ואחרונים שאמרו לחוש לתקופה. רק האבן 
עזרא היה פילוסוף, אמר, מה זו שנה מתוקה? אז האבן עזרא לא 
היה חושש, וגם החכם צבי )עיין במור וקציעה סי’ תנ”ה( לא היה חושש. 
הרב ניסן פינסון ע”ה היה  אבל כל חכמי ישראל חששו לתקופה. 
אומר לי אנחנו לא חוששים לתקופה כי אדמו”ר הזקן לא הביאה 
בשלחן ערוך שלו. אבל באמת דיני תקופה מופיעים ביורה דעה 
סימן קט”ז, ובשלחן ערוך של האדמו”ר הזקן אין חלק יורה דעה, 
הוא כתב ונשרף, א”כ איך אפשר להביא הוכחה מזה שהוא לא הביא 
את עניין התקופה?! ויותר מזה, אדמו”ר הזקן בשלחן ערוך אורח 

חיים )סימן ר”ו סי”ד( כן חושש לתקופה. 

צריכים לחשוש ל’תקופה’
יש אומרים שכיון שיש לנו ברזים של ברזל, הברזל מבטל את יז. 

כל הסכנות, כי ברזל ראשי תיבות בלהה רחל זלפה לאה. אבל גם לנו 

16.  האבן עזרא מסכן לא היה לו לחם ומים, אז הוא אומר מה זה משנה?! 



היה ברזים מברזל ותמיד חששנו לתקופה ]וכן מה יענו למים שבבקבוק 
פתוח[. היו עושים מזה עניין גדול מאד, אשה ששכחה ושתתה בזמן 
התקופה, הולכת לרב של העיר והוא אומר לה תתני כל יום צדקה כך וכך 
בשביל מי ששתה בתקופה, עד התקופה הבאה. כל אלו חומרות בעלמא, 
צריך לומר לה “תיזהרי בפעם הבאה”. לכן צריכים לחשוש לתקופה, כמו 
שפסק רב האי גאון )והוא היה מאה שנה אחרי רב סעדיה, ומסתמא נהגו את זה 
עוד לפניו(, וגם ספר חסידים חושש, והרמ”א חושש. רק אנחנו דור חדש, 

דור שיש לו קרניים מצד אחד וקורונה מצד שני... לא רוצים לשמוע לאף 
אחד, רק למה שהשכל שלנו יאמר. לא עושים ככה. 

אדם יפסיד את החיים שלו ואת הבריאות שלו בגלל כוס מים?!
אולי במים של התקופה יש לפעמים סכנות ולפעמים אין בה סכנה, יח. 

אי אפשר לדעת. אבל אדם יפסיד את החיים שלו ואת הבריאות שלו בגלל 
כוס מים?! במקום מים תשתה משהו אחר, קפה או מיץ או כל דבר אחר. 
ואת הקפה תחמם אותו לפני רגע התקופה שיהיה חם לפני כן, ותשים אותו 
בתרמוס - “תרמוס כפיר ותנין )תהלים צ”א, י”ג( ... ותוכל לשתות אותו בכל 
שעה. יש את המחלה הידועה הזאת שכל כך נפוצה בעולם, ולא די לנו במחלה 

הזאת, באה גם כן מחלת הקורונה, מי יודע אם לא באו המחלות האלה בגלל 
העניין הזה?! לכן אדם יזהר מהדברים האלה וטוב לו - “ובערת דם הנקי 
מישראל וטוב לך” )דברים י”ט י”ג(. זה דם נקי. למה? כי זה דם על לא דבר. 
על כוס מים ה’ ירחם. ומי שישמע לנו - “ושאנן מפחד רעה” )משלי א’ ל”ג(. 

זמן תקופת תמוז תשפ”א
אז התקופה הקרובה בליל חמישי ]אור לכ”ח בתמוז תשפ”א[ בשעה יט. 

1:30-3:30 והמים שהיו באותה שעה במקרר או בכל מקום אפשר לשתות 
)כדעת החיד”א במחזיק ברכה סי’ תנ”ה(. ומי שרוצה, שיקפיא  מהם אחר כך 
אותם במקפיא בתחילת הלילה ובבוקר יוציא אותם והכל בסדר. ברוך 

ה’ לעולם אמן ואמן. 

יברך את כל  ויעקב הוא  מי שבירך אבותינו הקדושים אברהם יצחק 
הלומדים אחר כך אם אין דעתם  הקוראים, ואת כל  השומעים, ואת כל 
לנגח ו”לנתוש ולנתוץ ולהאביד ולהרוס” )ירמיה א’, י’(, הקב”ה יתן להם 

חיים טובים, וימלא כל משאלות לבם לטובה. אמן ואמן.







מתורתו של מרן הגאון רבנו רחמים חי חויתה 
הכהן זצ"ל

ת ַמְסֵעי ָרׁשַ ּפָ

ְוהֹוַרְׁשֶּתם ֶאת ָהֶאֶרץ ִויַׁשְבֶּתם ָּבּה ִּכי ָלֶכם ָנַתִּתי 
ֶאת ָהֶאֶרץ ָלֶרֶׁשת אָֹתּה. )ל"ג נ"ג(

ִיְׂשָרֵאל ַמֲעָלָתּה ְּגבֹוָהה ְמאֹד ְמאֹד, ְּכמֹו  ֶאֶרץ 
ֶׁשָאְמרּו ַרַז"ל )ְּכתּובֹות קי"א ע"א( "ָּכל ַההֹוֵלְך ַאְרַּבע 
ָאמֹות ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ִנְמָחִלין לֹו ָּכל ֲעוֹנֹוָתיו". 
ֵּכן ִׁשְּבחּו ַרּבֹוֵתינּו ֶאת ָהֲאִויר ֶׁשל ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל 

ְוָאְמרּו "ֲאִויָרה ְּדֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ַמְחִּכים".

הקב"ה ָּבַחר ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ַהְיָקָרה ְוַהְּקדֹוָׁשה יֹוֵתר 
ִמָּכל ַאְרצֹות ֵּתֵבל ּוְנָתָנּה ְלָבָניו ַעם ִיְׂשָרֵאל, ְוַכֲאֶׁשר 
ָהיּו ִיְׂשָרֵאל ַעל ַאְדָמָתם ׁשֹוְמִרים ּוְמַקְּיִמים ֶאת 
ִמְצוֹות ַהּתֹוָרה ָהיּו ֵהם ַהּיֹוֵתר ְּגבֹוִהים ַוֲחָזִקים ִמָּכל 
ָהֻאּמֹות, ְוֹלא ָהָיה ָחֵסר ָלֶהם ָּדָבר ֵּבין ְּבַגְׁשִמּיּות 
ֵּבין ְּברּוָחִנּיּות, ַאְׁשֵרי ַעִין ָרֲאָתה ְּכבֹוָדם ּוַמֲעָלָתם 
ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ְּכֶׁשָהיּו ְּבִׂשיא ַמֲעָלָתם ַעל ַאְדַמת 
ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל. ַאְך ַּבֲעוֹנֹות ָהַרִּבים ַּכֲאֶׁשר ָּגִלינּו 
ֵמַאְרֵצנּו ְוִהְתַרַחְקנּו ֵמַעל ַאְדָמֵתנּו ְוֻהְׁשַּפל ְּכבֹוֵדנּו 
ּוְפֵאֵרנּו ַעד ָעָפר ַּבָּגלּות ַהַּמר ְוַהִּנְמָהר, ְצִריִכים 
ָקְדֵׁשנּו  ִעיר  ִלְׁשֹּכַח ֶאת  ְוֹלא  ִלְזֹּכר  ָּתִמיד  ָאנּו 
ְוִתְפַאְרֵּתנּו ְירּוָׁשַלִים ַהְּקדֹוָׁשה ְוַהְּטהֹוָרה ֶׁשֶּנֶחְרָבה 
ִּביֵדי ַצר ְואֹוֵיב ְוָהְיָתה ְלִעֵּיי ֲחָרבֹות ֶמֵאין יֹוֵׁשב 
ְוָזִרים אֹוְכִלים ֵּפרֹוֶתיָה ֶחְלָּבּה ְוָדָמּה, ּוְכמֹו ֶׁשָאַמר 
ַהָּכתּוב "ִאם ֶאְׁשָּכֵחְך ְירּוָׁשִלים ִּתְׁשַּכח ְיִמיִני". 
ְלַיד  יֹוְׁשִבים  ְּכֶׁשָאנּו  ַהְּסֻעָּדה  ִּבְׁשַעת  ּוִבְמֻיָחד 
ַהֻּׁשְלָחן  ִלְׁשֹּכַח ֶאת  ְוֹלא  ִלְזֹּכר  ָעֵלינּו  ַהֻּׁשְלָחן 
ְוָחֵרב  ָהרּוס  ַהִּמְזֵּבַח ֶׁשהּוא  ֶׁשל הקב"ה הּוא 
ֲעוֹנֹות ָהַרִּבים ֶזה ָקרֹוב ְלַאְלַּפִים  ֵמַהָּקְרָּבנֹות ּבַָ

ָׁשָנה, ְּבָׁשָעה ֶׁשֻּׁשְלָחֵננּו ָמֵלא ִמָּכל טּוב.

ֵּבית  ִלְזֹּכר ֶאת  ַלְיָלה  ָּכל  ְצִריִכים  ָאנּו  ֵכן  ְּכמֹו 
ַהִּמְקָּדׁש ָהעֹוֵמד ְּבֻחְרָּבנֹו ְוָלקּום ַּבֲחצֹות ַהַּלְיָלה 
ִלְקרֹא ִּתּקּון ֲחצֹות ִּבְבִכי ַּתְמרּוִרים יֹוֵתר ִמִּמי ֶׁשֵּמתֹו 
ֲעוֹנֹות ָהַרִּבים ָחְׁשכּו ֵעיֵנינּו  ֻמָּטל ְלָפָניו, ֶאָּלא ֶׁשּבַָ
ִמִּלְראֹות ֶאת ַהִּסּבֹות ֶׁשָּגְרמּו ַלֻחְרָּבן ּוְלִפּזּוֵרנּו 
ַּבָּגלּות, ֶׁשֵהם ַמֲעֵׂשינּו ָהָרִעים ַוֲעוֹנֹוֵתינּו ֲאֶׁשר 
ִהּטּו ֵאֶּלה ֶׁשֵּבית ִמְקָּדֵׁשנּו ָחֵרב ָנתּון ִּביֵדי ָזִרים 

ַאְכָזִרים.

ִמַּטַעם ֶזה ֶׁשל ֻחְרַּבן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָאְסרּו ַרּבֹוֵתינּו 
ַז"ל ַּכָּמה ְּדָבִרים, ְּכגֹון ַמה ֶּׁשָאְמרּו )ְּבָרכֹות ַּדף 
ל"א ע"א( ָאסּור ָלָאָדם ְלַמֵּלא ְׂשחֹוק ִּפיו ָּבעֹוָלם 

ַהֶּזה, ְוֵכן ָאְסרּו ָלִׁשיר ּוְלַנֵּגן ַעל ְּכִלי ְנִגיָנה ְוָאְמרּו 
)סֹוָטה ַּדף מ"ח ע"א( ָאַמר ָרָבא ִזְמָרא ְּבֵביָתא ֻחְרָּבא 

ְּבֵסיָפא, זֹאת אֹוֶמֶרת ָּכל ַּבִית ֶׁשִּיָּׁשַמע ּבֹו ִזְמָרה 
סֹופֹו ְלֵהָחֵרב ָּבר ִמיָנן. ְוָלֵכן חֹוָבה ֻמֶּטֶלת ַעל 
ַמְנִהיֵגי ַהָּקָהל ְוָראֵׁשי ָהֵעָדה ַלֲעמֹד ַעל ַהִּמְׁשָמר 
ֶׁשֹּלא ָיִׁשירּו ִׁשיֵרי ֲעָגִבים ְוִׁשיֵרי ּגֹוִים ֶׁשֻרָּבם ְמֵלִאים 
ִּדְבֵרי ִנְבלּות ַהֶּפה, ְוִיְׁשַּתְּדלּו ְּבָכל עֹז ְוַתֲעצּוָמה 
ְלַהְפִסיק ּוְלַבֵּטל ּתֹוָפעֹות ָּכֵאּלּו ֶׁשל ִׁשיֵרי ֲעָגִבים 
ְוִׁשיֵרי ּגֹוִים, ּוְכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַרַז"ל ְּבַמֶּסֶכת סֹוָטה 
)ָׁשם( ֶׁשַרב הּוָּנא ִּבֵּטל ִּבְזַמּנֹו ַהֶּזֶמר ְוַעל ְיֵדי ֶזה 

ָהָיה ְמִחיִרים זֹוִלים ְוֶׁשַפע ָּגדֹול ָּבִעיר ֶׁשֶאְפָׁשר 
ָהָיה ִלְקנֹות ֵמָאה ֲאָוִזים ְּבזּוז ּוֵמָאה ְסִאים ִחָּטה 
ּוִביֵמי ַרב ִחְסָּדא  ְּבזּוז ֵאין קֹוֶנה ֵמרֹב ַהֶּׁשַפע, 
ִמַּמְנִּגינֹות  ְוַהְּזִהירּות  ַהְּׁשִמיָרה  ִעְנַין  ִהְתרֹוֵפף 
ְוֶנְהְּפָכה  ֲעָגִבים  ְוִׁשיֵרי  ִׁשיֵרי ּגֹוִים  ְוִזְמָרה ֶׁשל 
ַהְּקָעָרה ֶׁשִּנְפַסק ַהֶּׁשַפע ְוָהָיה יֶֹקר ָּגדֹול ַעד ְּכֵדי 
ָּכְך ֶׁשְּמִחיָרּה ֶׁשל ֲאָוָזה ַאַחת ַנֲעָׂשה ְּבזּוז )ְסכּום 
ַרב ַּבְזַמִּנים ַהָּללּו( ְוֵאין ְלַהִּׂשיג, ּוַמה ּנֹאַמר ּוַמה 

ְּנַדֵּבר ָאנּו ְּבָיֵמינּו ֵאֶּלה ָּבַעוֹנֹות ָהַרִּבים.

ִאי ְלָכְך ָצִריְך ָּכל ָאָדם ְלִהָּזֵהר ּוְלַהְזִהיר ֲאֵחִרים 
ּוְלָפחֹות ִיְׁשמֹר ֶאת ָּבָניו ּוְבנֹוָתיו ּוְׁשַאר ְּבֵני ֵּביתֹו 
ּוְקרֹוָביו ֶׁשֵּיׁש לֹו ַהְׁשָּפָעה ֲעֵליֶהם, ֶׁשֹּלא ָלִׁשיר 
ִיְתָּבַרְך  ְוִתְׁשָּבחֹות ַלה'  ַרק ִׁשיֵרי קֶֹדׁש ִׁשירֹות 

ְוֹלא ח"ו ִׁשיֵרי ּגֹוִים ְוִׁשיֵרי ֲעָגִבים.

ּוְכֵדי ֶׁשֵּיַדע ָאִחינּו ַהּקֹוֵרא חֶֹמר ָהעֶֹנׁש ֶׁשל ַהְּמַזֵּמר 
ָּכאן  ַנְזִּכיר  ַהֶּפה,  ִנְבלּות  ּוְמַדֵּבר  ֲעָגִבים  ִׁשיֵרי 
ַמֲעֶׂשה נֹוָרא )ָהַרב ֶּפֶלא יֹוֵעץ ֵעֶרְך ִנְבלּות ַהֶּפה( ְּבָאָדם 
ֶאָחד ֶׁשָהָיה ֵליָצן ָּגדֹול ְוָכל ַהּיֹום ָהָיה ִּפיו ָמֵלא 
ְׂשחֹוק ְוַקּלּות רֹאׁש ּוְמַדֵּבר ִּדְבִרי ִנְבלּות ַהֶּפה ְּכֵדי 
ְלַהְצִחיק ּוְלַבֵּדַח ֶאת ֲחֵבָריו ַהּפֹוֲחִזים ֶׁשְּכמֹותֹו.

סֹוף ָאָדם ָלמּות ַּכָּידּוַע, ְוַגם סֹופֹו ֶׁשל ֶזה ַהֵּליָצן 
ִהִּגיַע, ְוָחָלה ֶאת ָחְליֹו ֲאֶׁשר ָימּות ּבֹו, ְוָהָיה ֻמָּטל 
ַעל ֶעֶרׂש ְּדַוי ַּכָּמה ָיִמים. ְּבַאַחת ַהֵּלילֹות ִהְתעֹוֵרר 
ְּבֶאְמַצע ַהַּלְיָלה ִמְּׁשָנתֹו ְוֵעיָניו ְּפתּוחּות נֹוְצצֹות 
ּובֹוְרקֹות ֵמרֹב ַּתְדֵהָמה ּוֶבָהָלה, ְוהּוא ּבֹוֶכה ְוצֹוֵעק 
ְּבָכל ּכֹחֹו ְצָעקֹות ְּגדֹולֹות ּוָמרֹות ְואֹוֵמר אֹוי ַוֲאבֹוי 
אֹוי ַוֲאבֹוי ֵאיִני ָיכֹול ִלְסּבֹל, ֵאיִני ָיכֹול ִלְסּבֹל ֶאת 
ָהִעּנּוִיים ַהּנֹוָרִאים ָהֵאֶּלה! ְוִיְתַאְּספּו ָּכל ְקרֹוָביו 
ְלַיד ִמָּטתֹו ִלְׁשמַֹע ַצֲעקֹוָתיו ּוְקִריאֹוָתיו ַותֹּאֲחָזם 
ַהּנֹוָרִאים, ֶׁשָהָיה  ְּדָבָריו  ִלְׁשֹמַע  ּוְרָעָדה  ֶּבָהָלה 
ַהְּיצּוִרים  ֵאיְנֶכם רֹוִאים ֶאת  אֹוֵמר ָלֶהם ַהִאם 
ַהַּמְבִהיִלים ַהָּללּו ְׁשחֹוִרים ְּכֶפָחם ּוַפְרצּוָפם ַמְזִויַע 
ּוַמְבִהיל ְוֵהם ִמְתָקְרִבים ֵאַלי ּוִביֵדיֶהם ִנְבֵלי ֶחֶרס 
ְמֵלִאים ַּגֲחֵלי ֵאׁש ְורֹוִצים ְלרֹוֵקן אֹוָתם ְלתֹוְך ִּפי 
ֶׁשִּמֵּלאִתי אֹותֹו ִּביֵמי ַחַּיי ְּבִדְבֵרי ְׂשחֹוק ְוֵליָצנּות 

ּוִנְבלּות ַהֶּפה? אֹוי ַוֲאבֹוי אֹוי ַוֲאבֹוי ֵאיָכה אּוַכל 
ָלֵׂשאת ֶאת ָּכל ָהִעּנּוִיים ָהֵאֶּלה? ְראּו ֵאיְך ֵהם 
ְמִכיִנים ִלי ַׁשְלְׁשָלאֹות ֶׁשל ַּבְרֶזל ִלְקׁשֹר ֶאת ָיַדי 

ְוַרְגַלי ּוְלַעּנֹות אֹוִתי ִעּנּוֵיי ּתֶֹפת!

ַצֲעקֹוָתיו ַהִּבְלִּתי ּפֹוְסקֹות ֶׁשל ַהִּמְסֵּכן ֶׁשָהָיה צֹוֵעק 
ְּבקֹוֵלי קֹולֹות ִנְׁשְמעּו ְּבָכל ָהִעיר, ְוִהְתַאְּספּו ָּכל 
ַאְנֵׁשי ָהִעיר ְוָהיּו ׁשֹוְמִעים ֶאת ִּדְבֵרי ִוּדּויֹו ַהּנֹוָרִאים 
ֶׁשָהָיה חֹוֵזר ֲעֵליֶהם ָּכל ַּפַעם ֶׁשרֹוֶאה עֹוד ָאָדם 
ִנְכַנס ַלֶחֶדר ֲאֶׁשר ּבֹו ִנְמָצא, ּוְכֶׁשָהָיה רֹוֶאה ִמיֵּׁשהּו 
ֵמֲחֵבָריו ֶׁשְּכמֹותֹו ִנְכַנס, ָהָיה צֹוֵעק ָעָליו ְואֹוֵמר 
לֹו אֹוי ְלָך ַּגם ַאָּתה ֹלא ִּתָּמֵלט ִמָּכל ֶזה, ֶׁשַּגם 
ַאָּתה ָהִייָת ֵליָצן ּוִפיָך ָמֵלא ִּדְבֵרי ִׁשּקּוִצים ּוִנְבלּות 
ַהֶּפה, ְוַכֲאֶׁשר ָהָיה רֹוֶאה ֶׁשִּנְכַנס ֶאָחד ֵמֲחֵבָריו 
ֶׁשָאְמָנם ֹלא ָהָיה ְמַדֵּבר ִנְבלּות ַהֶּפה ֲאָבל ָהָיה 
ְּבֶזה ְמעֹוֵדד אֹותֹו  ְוָהָיה  ִמְּדָבָריו  ְוֶנֱהָנה  צֹוֵחק 
ְלַדֵּבר עֹוד ִּדְבֵרי ֲהָבִלים ּוְׁשֻטּיֹות, ָהָיה אֹוֵמר לֹו 
ְזכֹר יֹום ְּפלֹוִני ֶׁשָּׁשַמְעָּת אֹוִתי ְמַדֵּבר ִּדְבֵרי ְנֵבָלה 
ּוִבְמקֹום ְלַהְׁשִליְך ָעַלי ֶאת ְנָעֶליָך ּוְלַהְׁשִּתיֵקִני, 
ַאָּתה ְלֵהֶפְך עֹוד ָצַחְקָּת ְוֶנֱהֵניָת ִמְּדָבַרי ְוָכְך ָּגַרְמָּת 
ִלי ְלהֹוִסיף עֹוד ְּבִדְבֵרי ִנְבלּות ַהֶּפה, ַּגם ַאָּתה 
ֹלא ִּתָּמֵלט ֵמָהעֶֹנׁש ַהּנֹוָרא ַהְּמֻעָּתד ִלי ְּבעֹוד ְזַמן 
ָקַצר, ְוָהָיה צֹוֵעק ּוְמַגֶּלה ְלָכל ַהּנֹוְכִחים ֶאת ֻחְמַרת 
ָהֳעָנִׁשים, ְוָהִעּנּוִיים ַהּנֹוָרִאים ֲאֶׁשר ְמִכיִנים לֹו 
אֹוָתם ַמְלֲאֵכי ַחָּבָלה ַמְפִחיִדים ּוַמְבִהיִלים, ֶׁשָהיּו 
ַמְרִאים לֹו ַמה ְּמַצֶּפה לֹו ְּכֶׁשַרק ֵּתֵצא ִנְׁשָמתֹו 

ִמּגּופֹו ְּבעֹוד ְזַמן ָקַצר.

ְׁשֹלָׁשה ָיִמים ְוְׁשֹלָׁשה ֵלילֹות ָהָיה ַהִּמְסֵּכן ְּבַמָּצב 
ַמְבִהיל ֶזה, ּוַבַּלְיָלה ָהַאֲחרֹון ִהְכִניס ְׁשֵּתי ָיָדיו 
ְוָהָיה  ְּבָכל ּכֹחֹו  ִלְרָוָחה  ִּפיו ּוָפַתח אֹותֹו  ְלתֹוְך 
צֹוֵעק ְואֹוֵמר: ַהְׁשִליכּו! ַעְכָׁשו ֶאת ָהֵאׁש ְלתֹוְך 
ִּפי! ְוָהָיה צֹוֵעק ּובֹוֶכה ְּבִכּיֹות נֹוָראֹות ְמַזֲעְזעֹות 
ָּכל ֵלב ַאְכָזר, ְותֹוְך ְּכֵדי ָּכְך ָיְצָאה ִנְׁשָמתֹו. ְוָכל 
ָהָעם ָהעֹוְמִדים ָׁשם ִקְּבלּו ַעל ַעְצָמם ְּתׁשּוָבה 

ְּגמּוָרה ִמַּמה ֶּׁשָראּו ֵעיֵניֶהם.

ִמַּמֲעֶׂשה נֹוָרא ֶזה ִיְרֶאה ָהָאָדם ַּכָּמה ָחמּור ָעוֹן 
ֶזה ֶׁשל ִׁשיֵרי ֲעָגִבים ְוִנְבלּות ַהֶּפה ְוִׁשיֵרי ּגֹוִים 
ַהְּמַטְּמִאים ֶאת ַהּגּוף ְוַהְּנָׁשָמה. ְוֵכיַצד ָיכֹול ָאָדם 
ֶׁשֵּיׁש לֹו ִטַּפת ֶׂשֶכל ְּבָקְדֳקדֹו ְלַנֵּבל ּוְלַטֵּמא ֶאת 
ִּפיו ְוַאַחר ָּכְך ַיֲעמֹד ְלִהְתַּפֵּלל ְּבאֹותֹו ֶּפה ָמֵלא 
ִיָּזֵהר ְמאֹד ְמאֹד ָהָאָדם  ּוְבֵכן,  ְוִלְכלּוְך.  ִסָרחֹון 
ִמְּלִהְתָקֵרב ּוְלִהְתַחֵּבר ַלֲאָנִׁשים ּפֹוֲחִזים ְוֵלִצים 
ָּכֵאֶּלה ַהְמַנְּגִנים ְוָׁשִרים ִׁשיֵרי ֲעָגִבים ְוִׁשיֵרי ּגֹוִים 
ַהְּמֵלִאים ִנְבלּות ַהֶּפה, ְוִאם ִנְזַּדֵּמן לֹו ִלְׁשמַֹע ֹלא 
ִיְׁשּתֹק ֶאָּלא ִיְמֶחה ְּבָלׁשֹון ַרָּכה ְּכֵדי ֶׁשִּיְתַקְּבלּו 
ַיַעְזֵרהּו  ֶהָעֹון אּוַלי  ֻחְמַרת  ֶאת  ְוַיְסִּביר  ְּדָבָריו 
ה' ִיְתָּבַרְך ְוַיֲחִזיֵרם ִּבְתׁשּוָבה, ְוִאם ַיְצִליַח ְּבָכְך 
ַאְׁשָריו ְוַאְׁשֵרי ֶחְלקֹו. ה' ִיְתָּבַרְך ַיְחִזיֵרנּו ִּבְתׁשּוָבה 

ְׁשֵלָמה ָאֵמן.

 אשכול 
הכופר





ל " צ ז ף  ס ו י ה  י ד ב ו ע ו  נ ב ר ד  " ה פ ו מ ן  ר מ מ ת  ו ר ר ו ע ת ה י  ר ב ד

לאמירת תיקון חצות בימי בין המצרים
) ו " ס ש ת  " ן ו ז ח " ש  " צ ו מ ב ל  ו ד ג ה ו  ר ו ע י ש ב ר  ס מ נ (

כתוב בפסוק, "כה אמר ה' צבאות צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי 

וצום העשירי יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים" )זכריה 

ח(. נבוכדנאצר הרשע מלך בבל צר על ירושלים בעשרה בטבת אין יוצא 

ואין בא, ובכל זאת היה מעט מזון בירושלים והסתדרו משך שנה וחצי 

- עד שבעה עשר בתמוז בשנה שאחריה, אז 'ויחזק הרעב בעיר' )ירמיה 

נב(, אנשים גוועים בראש כל חוצות, והובקעה העיר. נכנסו חייליו והכו 

אנשים נשים וטף באכזריות גדולה, ועל כולם נבוזראדן רב הטבחים 

הביא סנהדרי גדולה ושחט אותם על דמו של זכריה, הביא תינוקות של 

בית רבן ושחט אותם על דמו של זכריה, )גיטין נז:( והיה צערם גדול... עד 

לחרבן בית מקדשנו שהיה ביום תשעה באב.

וכל הימים האלה משבעה עשר בתמוז עד תשעה באב קוראים אותם ימי 

'בין המצרים', ונוהגים בהם קצת אבלות, כל אדם ואדם יעשה מה שיכול. 

אך אמנם יש דברים כללים שנהגו בהם כלל הציבור, ופורץ גדר ישכנו נחש.

מנהג טוב שכתב אותו רבנו האר"י: בימים האלה בין י"ז בתמוז לתשעה 

באב בכל יום בצהרים אחר חצות יש התעוררות הדינים. ישב מעט בארץ 

ויאמר את המזמורים של תיקון רחל בלבד.

זכורני כשהיינו בישיבת "פורת יוסף" בעיר העתיקה, היה רבי בן ציון חזן 

זצ"ל, כשמו כן הוא 'חזן', היה לו קול נעים מאוד, והיה קורא איתנו תיקון 

רחל, והיינו כולנו יורדים לבית הכנסת של פורת יוסף, ויושבים בארץ, והרב 

אומר תיקון רחל. היה לו קול חנון והיה בוכה בדמעות שליש וכולנו היינו 

בוכים יחד איתו, וקוראים תיקון רחל. וחשוב מאוד לנהוג ולעשות דבר 

זה כיון שרבנו האר"י אמר שיש בזה תועלת גדולה לומר התיקון בימים 

אלה, )זה לוקח חמש-שבע דקות(. וכ"ש תיקון חצות של הלילה שמעלתו 

גדולה הרבה יותר, ומי שאומרו יש לו שכר גדול.

מי שבוכה על חורבן בית המקדש, מי שבוכה על הריגת הצדיקים, הקב"ה 

שומר את הדמעות שלו, "נודי ספרתה אתה שימה דמעתי בנאדך הלא 

בספרתך" )תהילים נו(, לא יראה ח"ו באסון של בניו, ולא יראה ולא ידע 

דבר רע. הבכיות האלה מצילות אותו מכל צרה ומכל צוקה, הקב"ה סופר 

את הדמעות, 'דבר שבמנין אפילו באלף לא בטיל' )ביצה ג:(, והקב"ה מגן 

עליו מרחם עליו, ולא יוסיף לדאבה.

רבותינו אמרו שמי שבוכה על אדם כשר, ח"ו לא יבכה על הבנים שלו, 

הבנים שלו ישארו חיים וקיימים, ישמח בהם, וירווה מהם נחת, לא תאונה 

להם כל און. אך ח"ו בהפך מי שלא בוכה על אדם כשר שנפטר, אומר הרי 

זה דרך העולם, ולא מוריד עליו דמעה, הדבר יכול להנקם בו ח"ו. הגמ' 

אומרת )שבת קה:(, 'מפני מה בניו ובנותיו של אדם מתים כשהם קטנים, 

מפני שלא בכה על אדם כשר'.

וכל שכן מי שבוכה על הריגת הצדיקים, על בית המקדש, על חורבן בית 

המקדש, הקב"ה אומר עליו: "קול צופיך נשאו קול, יחדיו ירננו", )ישעיהו 

נב(. אומר הזוהר הקדוש )פרשת בשלח דף נה:( 'קול צופיך' - אלו הצדיקים 

החסידים שהם צועקים בקול, ובוכים בט' באב בקינות ובאיכה, על חרבן 

בית המקדש, הם יזכו ל'נשאו קול יחדיו ירננו' - כל המתאבל על ירושלים 

- זוכה ורואה בשמחתה, )בבא בתרא ס:(, שנאמר: "שמחו את ירושלים וגילו 

בה כל אוהביה, שישו אותה משוש כל המתאבלים עליה", )ישעיהו סו(.

כל המתאבל על ירושלים, יום תשעה באב - יום בכי, יום נאקה, יום מספד, 

הקב"ה קורא למלאכי השרת ובוכה על חרבן בית המקדש, א"כ איך אנחנו 

לא נעשה כך?! - דיו לעבד להיות כרבו )ברכות נח:(, צריכים לבכות על בית 

המקדש, על חורבן בית המקדש. והקב"ה ירחם עלינו, ויאמר די לצרותינו 

ויבנה לנו בית מקדשינו...

)נדפס בירחון "יתד המאיר" תמוז תשע"ט, 201, סי' קכז(

א " ט י ל ש ה  ב י ש י ה ש  א ר ן  ר מ מ ת  ו ר ר ו ע ת ה י  ר ב ד

 לאמירת תקון חצות בימי בין המצרים
עד ימי רבנו האר"י ז"ל נהגו בקהלות ספרד לקונן על החורבן בשלש 

שבתות דפורענותא, כמה קינות באמצע התפלה )נדפסו בסדר ארבע תעניות 

ליוורנו(, וגם את ההפטרות אמרו בניגון קינות )עיין בשו"ת הריב"ש סימן 

קי"ב, ובכה"ח סימן תקנ"א אות י"ד, ועוד(. לעומת זאת בחול לא היה שום 

סימן היכר לאוירת בין המצרים, איש איש על עבודתו ועל משאו. והמליצו 

על כך בדרך צחות: "ַׁשָּבת משוש לבנו, נהפך לאבל ֵמֻחֵּלנּו"? אתמהה. עד 

שבא האר"י ז"ל וביטל כל מנהגי אבל וצער בשבתות, ולעומת זה תיקן 

אמירת "תיקון חצות" יום יום בימי החול, והילך לשונו בשער הכוונות:

מנהג טוב וכשר הוא מאוד לכל בעל נפש לשבת באבילות אחר חצי היום 

בכל אלו הימים, ולבכות בכיה ממש על חורבן הבית וכו'. כי אז הוא 

התעוררות הדינים, בסוד כי ינטו צללי ערב" )וכ"כ בפרי עץ חיים, מגן 

אברהם, אליה רבה, באר היטב, משנה ברורה(. וכן נהגו בקהלות קדושות 

בכל מקום. )כף החיים סימן תקנ"א אות רכ"א(.

ומרן החיד"א )בספר מורה באצבע סי' ר"ל( כתב: טוב לומר סדר תיקון 

רחל בכל יום מבין המצרים אחר חצות, וכן נהגו בא"י תוב"ב ע"פ כתבי 

רבנו האר"י זצ"ל, והוא מנהג ותיקין. ע"כ. ובספרו "שם הגדולים" )מערכת 

ספרים, קצור תקפו כהן( כותב: ודע כי בארעא קדישא לא נמצא איש 

מפקפק על שום דברי תורה ורז"ל ח"ו, והכל מתאבלים על החורבן 

בעוה"ר ומתאמצים לומר כל לילה תיקון חצות וכו', ובימי בין המצרים 

בבית הכנסת הגדול וק"ק תלמוד תורה נאספים ביום קהל גדול ומקוננים 

ובוכים בכל יום כמצות רבנו האר"י ז"ל וכו'. ע"ש.

גם בעוב"י תונס יע"א, היה מנהג פשוט בימים אלה בבתי כנסיות לומר 

תיקון חצות בשעה 12.30 )בערך( בצהרים שאז הוא זמן חצות היום, 

ובעלי-בתים פשוטים סוגרים חנויותיהם ובאים לבית- הכנסת וחולצים 

נעליהם לומר תיקון רחל, ובסופו נוסח אוי לי על גלות השכינה וכו' 

)שתיקן מרן החיד"א(, ואחריו קינה אחת מקינות הנדפסות בסידורים 

)קול ברמה, על היכלי, ועוד(. ולבסוף: עורה נא ימינך רמה וכו' התנערי 

מעפר וכו' פתח אליהו וכו', וקדיש על ישראל. )ובשנת התשכ"ב שהיה 

מרן ר' מצליח מאזוז זצ"ל ראש ישיבת חב"ד בתונס, הנהיג שיאמרו בתקון 

חצות גם קינות ליל ט"ב ויום ט"ב על הסדר, כדי שילמדו התלמידים 

מנגינות הקינות ביום ט"ב(.

חבל שמנהג יקר זה )ככל המנהגים היפים והקדומים שלנו( הולך ומשתכח 

בימינו גם בין ההמון וגם בין תלמידי חכמים, ואין איש שם על לב. אם לגבי 

תיקון חצות בלילה ישנו תירוץ ידוע "אונסא דשינה שאני", מה נענה ביום?

כדאי מאוד לחדש מנהג זה בימינו, ואם אי אפשר בחצות היום בדיוק, 

אפשר סמוך למנחה להתאסף לומר תיקון חצות במנין. וכל המתאבל על 

ירושלים זוכה ורואה בשמחתה בביאת גואל צדק בב"א. 





א. ִּבְקִריַאת ַהִּקינֹות ְּבִתְׁשָעה ְבָאב ָצִריְך ְלַדֵּלג ַעל 

ָּכל ַהֶּנָחמֹות. ָּכְך ּכֹוֵתב ַהְּפִרי ָחָדׁש )בלקוטים סימן 

תקנ"ט ס"ה(, ְוֶזה ָנכֹון. ָלֵכן ִאם ִּתְרֶאה ִקיָנה ֶׁשֵּיׁש 

ְּבסֹוָפּה ֶנָחָמה, ֵּתַדע ֶׁשִהיא ֹלא ֻחְּבָרה ִבְׁשִביל 

ֶׁשִּלְפֵני  ַהַּׁשָּבתֹות  ִבְׁשִביל  ֶאָּלא  ְבָאב,  ִּתְׁשָעה 

ִתְׁשָעה ְבָאב, ַׁשָּבת "ִּדְבֵרי" ְוַׁשָּבת "ִׁשְמעּו" ְוַׁשָּבת 

"ֲחזֹון". ֲאָבל ְּבִתְׁשָעה ְבָאב ַעְצמֹו ֹלא אֹוְמִרים 

ֶנָחָמה, ִּכי ֹלא ִיָּתֵכן ֶׁשּתֹאַמר ֶנָחָמה ְוׁשּוב ַּפַעם 

ִּתְבֶּכה, "ִנַחְמִּתי ֵמִעיָּקָרא", ֵאין ָּדָבר ָּכֶזה. )גליון 

173 אות י"ט(.

ב. נֹוֲהִגים ָלִׂשים ֶאֶבן ַּתַחת ַהָּכִרית ְּבֵליל ִּתְׁשָעה 

ְבָאב )ראה שלחן ערוך והרמ"א סימן תקנ"ה סעיף ב'(. 

ְוֶזה ַעל ִּפי ַהִּמְדָרׁש )תנחומא פרשת ויצא אות ב'( 

ַעל ַהָּפסּוק "ְוִהֵּנה ַמְלֲאֵכי ֱאֹלִקים עִֹלים ְויְֹרִדים 

ּבֹו" )בראשית פרק כ"ח פסוק י"ב(, ֶׁשאֹוֵמר: ִמי 

ֶזה ַהַּמְלָאִכים? ֶזה ַמְלֲאֵכי ַחָּבָלה, ְוַיֲעקֹב ָאִבינּו 

ָׂשֵרי ֻאּמֹות ָהעֹוָלם  ַהַּמְלָאִכים ֶׁשל  ָרָאה ֶאת 

ֶׁשעֹוִלים ְויֹוְרִדים, ַהַּׂשר ֶׁשל ָּבֶבל עֹוֶלה ְויֹוֵרד, 

ַהַּׂשר ֶׁשל ָיָון עֹוֶלה ְויֹוֵרד, ַהַּׂשר ֶׁשל ָּפַרס עֹוֶלה 

ְויֹוֵרד, ְוִאּלּו ַהַּׂשר ֶׁשל ֱאדֹום הֹוֵלְך ְועֹוֶלה ְבִלי 

ֵהיָכן  ָהָיה ִמְתַּפֵּלא: ַעד  ָאִבינּו  ַיֲעקֹב  סֹוף, ָאז 

ַיִּגיַע ַהַּׂשר ַהֶּזה? ָאַמר לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא: 

ַאל ִּתְדַאג, "ִאם ַּתְגִּביַּה ַּכֶּנֶׁשר ְוִאם ֵּבין ּכֹוָכִבים 

ִׂשים ִקֶּנָך ִמָּׁשם אֹוִריְדָך ְנֻאם ה'" )עובדיה פרק 

א' פסוק ד'(, ְוִאם ֵּכן, ַיֲעקֹב ָאִבינּו ָרָאה ַבֲחלֹומֹו 

ֶאת ַהָּגֻלּיֹות - ִּכי הּוא ָרָאה ֶאת ָּכל ַהָּׂשִרים ֶׁשל 

ֻאּמֹות ָהעֹוָלם, ְוהּוא ָׂשם ֶאֶבן ְמַרֲאׁשֹוָתיו. ְוָלֵכן 

ְּבֶעֶרב ִּתְׁשָעה ְבָאב ָהִיינּו אֹוְסִפים ֲאָבִנים ְּכֵדי 

ָלִׂשים ָּכל ֶאָחד ַּתַחת ַהָּכִרית. )גליון 24 אות ל"ו(.

ג. ָמָרן )בשלחן ערוך סימן תקנ"ה ס"א( ּכֹוֵתב ַעל ִּפי 

ָהִראׁשֹוִנים ֶׁשְּביֹום ִּתְׁשָעה ְבָאב ֹלא ְמִניִחים ְּתִפִּלין 

ְּבַׁשֲחִרית. ּוְבחּוץ ָלָאֶרץ ְּבָכל ֵעדֹות ַהְּסָפַרִּדים 

ָנֲהגּו ָכְך, ּוָבִאים ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ְּכמֹו ְביֹום חֹל 

ֲאָבל ְּבִלי ַטִּלית ּוְתִפִּלין, ַעד ִמְנָחה. ֲאָבל ַעל ִּפי 

ַהּפֹוְסִקים ַהְּמֻקָּבִלים ָצִריְך ְלִהְתַּפֵּלל ַׁשֲחִרית 

ָהָיה  ָעָליו ַהָּׁשלֹום  ָלֵכן ַאָּבא  ּוְתִפִּלין.  ְּבַטִּלית 

ִמְתַּפֵּלל ַׁשֲחִרית ַּבַּבִית )ֲאָבל ָהָיה ִמְתַּפֵּלל ְּבָהֵנץ 

ָהַחָּמה, ִּכי ְלַדַעת ַהִּמְׁשָנה ְברּוָרה )סימן נ"ח בביאור 

הלכה בד"ה ומצוה( ִאם ָאָדם ִמְתַּפֵּלל ְּבָהֵנץ ֻמָּתר לֹו 

ְלַכְּתִחָּלה )ִאם ֵאין לֹו ִמְנָין ְּבָהֵנץ( ְלִהְתַּפֵּלל ְּבָיִחיד. ְוָכָכה 

ַדַעת ַהֲחזֹון ִאיׁש )ְּפֵאר ַהּדֹור ח"ב עמ' ל'(. ֲאָבל ַהּיֹום ִמי 

ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ַּכָּדָבר ַהֶּזה ַאֲחֵרי ֶׁשִהְתַעֵּיף ֵמַהַּתֲעִנית?!(. 

ְוַגם ֲאִני נֹוֵהג ְּבִלי ֶנֶדר ְלִהְתַּפֵּלל ַּבַּבִית ִעם ַטִּלית 

ָכָכה )ברית כהונה  ָנֲהגּו  ְּבֶג׳ְרָּבא  ְוַגם  ּוְתִפִּלין. 

מערכת התי"ו אות י"א(. ְוַגם ַהֶּבן ִאיׁש ָחי )ש"א 

פרשת דברים אות כ"ה( ּכֹוֵתב ַּכּיֹוֵצא ָבֶזה. ֻאְמָנם 

ְּבָיֵמינּו ָמָרן ָהַרב עֹוַבְדָיה ָזַצ"ל ִהְנִהיג ִּכְמַעט 

ּוְתִפִּלין  ְּבַטִּלית  ְלִהְתַּפֵּלל  ִיְׂשָרֵאל  ֶאֶרץ  ְּבָכל 

)שו"ת יחוה דעת ח"ב סימן ס"ז, וחזון עובדיה-ד' 

ִמְנַהג ֹרב ָהעֹוָלם  ֶזה  ְוָלֵכן  תעניות עמ' שס"ו(, 

ֲאָבל ִאם ָאָדם  ָּבֶזה.  ַהָּנכֹון  ְוָכָכה  ָּבָאֶרץ.  ָּכאן 

רֹוֶאה ֶׁשֹּלא ִמְתַּפְּלִלים ְּבַטִּלית ּוְתִפִּלין, ֶׁשָּיִניַח 

ַּבַּבִית ְוִיְתַּפֵּלל ָׁשם, ְוַאַחר ָּכְך ָיבֹא ִלְׁשמַֹע ְוִלְקרֹא 

ֶאת ַהִּקינֹות. 173
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שלוחה 22. נא לשלוח 
התשובות עד יום ראשון 

בערב
בין הפותרים נכונה 

יוגרל פרס )חובה לציין שם 
וכתובת בצורה ברורה(

]ֵּבית  ַהֻחְרָּבן  ְׁשנֹות  ֶׁשַּמְזִּכיִרים  ַהּיֹום  א. 

ָּבֶזה,  ָהעֹוָלם טֹוִעים  ָּכל  ַהֵּׁשִני[,  ַהִּמְקָּדׁש 

ְלִמְנַין   68 ִבְׁשַנת  ָהָיה  ֶׁשַהֻחְרָּבן  ְוחֹוְׁשִבים 

ַהּגֹוִים. ְוִלְכאֹוָרה ַמְׁשָמע ָּכָכה ֵמַרִׁש"י )בעבודה 

זרה דף ט' ע"א בד"ה כי מעיינת(. ַּפַעם ָּכַתְבִּתי 

ַּבֲאִריכּות ַעל ֶזה )עיין בספר בינה לעתים הנד"מ 

בקונטרס ברכת החמה עמ' רי"ג(. ּוִמי ֶׁשרֹוֶצה 

ְלָהִבין ֶאת ַהְּדָבִרים, ִיְפַּתח ׁשּו"ת ַהַּמִּבי"ט 

)ח"א סוף סימן נ'(, ְוָהַרְמָּב"ם ִּבְׁשֹלָׁשה ְמקֹומֹות 

)בהקדמתו לחבור היד החזקה, בפ"י מהלכות 

שמטה ה"ד וה', ובפי"א מהלכות קידוש החודש 

הט"ז(, ְוִיְרֶאה ֶׁשַהֻחְרָּבן ָהָיה ָׁשָנה ְלַאַחר ִמֵּכן. 

ָלֵכן ַּבָּׁשָנה ַהּזֹאת 2021 ְלִמְנָיָנם, ָצִריְך ְלהֹוִריד 

ְוִיָּׁשֲארּו 1952 ָׁשָנה. ָאְמָנם  ִמֶּזה 69 ָׁשִנים, 

ֵיׁש ֵּדָעה ַאֶחֶרת ָּפחֹות ָׁשָנה )ְוִהיא ַדַעת ַרֵּבנּו 

ָתם )תוספות בעבודה זרה דף ט' עמוד ב', בדבור 

ִמִּמְנַין  ָׁשָנה   70 המתחיל האי מאן( ֶׁשּמֹוִריִדים 

ַהּגֹוִים, ְוָכְך ָּכתּוב ְּבָכל ִסְפֵרי ַהִהְסטֹוְרָיה ַכּיֹום, ֶׁשֵּבית 

ַהּגֹוִיים(.  ְלִמְנַין   70 ִּבְׁשַנת  ֶנְחַרב  ַהֵּׁשִני  ַהִּמְקָּדׁש 

ְוַהַּמִּבי"ט  ָהַרְמָּב"ם  ָלנּו ֶאת  ֵיׁש  ִהֵּנה  ֲאָבל 

ֶׁשּכֹוְתִבים ָּכָכה. ְוַגם ֵסֶפר ַמֲעלֹות ַהִּמּדֹות )עיין 

בהקדמת המו"ל שם עמ' 7( ְוַהְּגָר"א )חושן משפט 

סימן ס"ז ס"ק ח'(, ְואּוִרים ְוֻתִּמים )חו"מ סימן 

ס"ז סק"ג בתומים שם(, ּכֹוְתִבים ָּכָכה. ָאְמָנם 

ָהַאְׁשְּכַנִּזים ֹלא ַמְזִּכיִרים ֶאת ְׁשנֹות ַהֻחְרָּבן 

ִּבְכָלל, ֲאָבל ַהְּסָפַרִּדים ֶׁשַּמְזִּכיִרים ְּכַדאי ְלַדֵּיק 

ָּבֶזה. ָלֵכן ַהָּׁשָנה ַהּזֹאת ִהיא ְׁשַנת 1952 ָׁשָנה 

ְלֻחְרַּבן ַהַּבִית. )ְוָעִׂשיִתי ִסיָמן ָיֶפה: "ְוָהֵסר ִמֶּמּנּו 

ָיגֹון ַוֲאָנָחה" - "ָיגֹון" עֹוֶלה 69 ֶׁשּזֹו ַדַעת ָהַרְמַּב"ם, 

"ַוֲאָנָחה" עֹוֶלה 70 ֶׁשּזֹו ַדַעת ַרֵּבנּו ָתם(. )גליונות: 

173 אות ט"ו, 23 אותיות מ' – מ"ה והערה 36, 72 

אותיות ט"ז, י"ט, ו-121 אות כ"ו(.

ב. ַּבָּׁשבּוַע ַהָּבא )ה' ְּבָאב( יֹום ָהַאְזָּכָרה ֶׁשל ַרֵּבנּו 

ָהֲאִר"י. הּוא ִהִּגיַע ִלְצַפת ִּבְׁשַנת ש"ל, ָלַמד 

ְקָצת ֵאֶצל ָהָרָמ"ק – ַרִּבי מֶֹׁשה קֹוְרדֹוֵבירֹו, 

ְוַאֲחֵרי ֶׁשהּוא ִנְפַטר ָהָיה ַמְמִׁשיְך ַּדְרּכֹו, ֲאָבל 

יֹוֵתר.  ַהְרֵּבה  ֲעֻמָּקה  ַבַּקָּבָלה  ַהִּׁשיָטה ֶׁשּלֹו 

ְוִנְפַטר ְּביֹום ה' ְבָאב ְׁשַנת של"ב. )גליון 122 

הערה 13(.

ג. ַהָּגאֹון ַרִּבי ְׂשָרָיה ַּדֶּבִליְצִקי ָז"ל, ִנְפַטר ְּבֵליל 

ָרִאיִתי  ְוָׁשלֹוׁש.  ִּתְׁשִעים  ֵּבן  ְּבָאב,  ב'  ַׁשָּבת 

ִבְׁשמֹו, ַעל ָמה ֶׁשָהַאְׁשְּכַנִּזים נֹוֲהִגים לֹוַמר 

ְּבסֹוף ַהֻחָּמׁש "ֲחַזק ֲחַזק ְוִנְתַחֵּזק", ֶׁשּזֹו ָטעּות, 

ְוָצִריְך לֹוַמר ְוִנְתַחָּזק ְּבָקָמץ, ִּכי ֶזה סֹוף ִמְׁשָּפט. 

ּוְבָכל ָמקֹום אֹוְמִרים ָּכָכה, ְּכמֹו "ִּכי ַעל ּכֹל 

ִיְתַּגָּדל" )דניאל י"א ְל"ז(. ָאְמָנם ָּתִמיד ָאַמְרִּתי 

ֶׁשָּצִריְך לֹוַמר ְוִנְתַחֵּזק ְּבַפָּתח, ִּכי ָכתּוב ַּבָּפסּוק 

"ֲחַזק ְוִנְתַחַּזק ְּבַעד ַעֵּמנּו ּוְבַעד ָעֵרי ֱאֹלֵקינּו" 

י' י"ב(, ֲאָבל הּוא אֹוֵמר ֶׁשּיֹוֵתר  )שמואל ב', 

ָנכֹון ְּבָקָמץ, ִּכי ֶזה סֹוף ִמְׁשָּפט, ּוַבָּפסּוק ֵיׁש 

ֶהְמֵׁשְך ָׁשם. ָלֵכן זֹו ַהְּקִריָאה ַהְּנכֹוָנה, "ֲחַזק 

ֲחַזק ְוִנְתַחָּזק", ֶׁשִּיְלְמדּו ֶאת ֶזה ַלֻחָּמׁש ַהָּבא 

ְּבֶעְזַרת ה'. )גליון 173 אות ד'( )גליון 173 אות י"ז(. 

"ָּכל ְמַבְקֶׁשיָה ֹלא ִייָעפּו ְּבָחְדָׁשּה ִיְמָצאּוְנָה"
ִנְקָרא ַבַהְפָטָרה ָמה ֶׁשִּיְרְמָיה ַהָּנִביא אֹוֵמר )ב, כ"ד(: "ֶּפֶרה ִלֻּמד ִמְדָּבר, 

ִייָעפּו,  ְיִׁשיֶבָּנה, ָּכל ְמַבְקֶׁשיָה ֹלא  ְּבַאַּות ַנְפָׁשּה ָׁשֲאָפה רּוַח, ַּתֲאָנָתּה ִמי 

ְּבָחְדָׁשּה ִיְמָצאּוְנָה". ָמה ַהַּכָּוָנה ְּבָחְדָׁשּה ִיְמָצאּוְנָה? ַּפַעם ְמִדיַנת ְסָפַרד 

ָבִעיר  ֶׁשָהָיה  ָהָרָׁשע  ְסָפַרד  ּוֶמֶלְך  נֹוְצִרית,  ְוֶחְצָיּה  ַעְרִבית  ֶחְצָיּה  ָהְיָתה 

ַהּנֹוְצִרית ִנְלַחם ָּבַעְרִבִּיים ְוֵגַרׁש אֹוָתם, ְוֻכָּלם ִנְׁשֲארּו "נֹוְצִרים ִלְמַהְּדִרין". 

ֲאָבל ָמה ַיֲעֶׂשה ִעם ַהְּיהּוִדים ָהֵאֶּלה? הּוא ִהְכִריז ְּבֶפַסח )ְׁשַנת רנ"ב, 1492 

ְלִמְנָיָנם(: ַעד יֹום ָהַאֲחרֹון ֶׁשל אֹוגּוְסט, ֶׁשַהְּיהּוִדים ְצִריִכים אֹו ְלִהְתַנֵּצר אֹו 

ָלֵצאת ִמָּכאן ְּבִלי ְכלּום. ַוֲאִפּלּו ִיְמְּכרּו ְדָבִרים, ַאף ֶאָחד ֵאינֹו קֹוֶנה ֵמֶהם, 

ִּכי ֲהֵרי ֵהם יֹוְצִאים ְּבִלי ְכלּום ְּבָלאו ָהִכי. ַהּיֹום ָהַאֲחרֹון ֶׁשל אֹוגּוְסט ָהָיה 

ז' ְּבָאב, ְוַהְּיהּוִדים ִּבְקׁשּו ָאְרָּכּה עֹוד ַּכָּמה ָיִמים. הּוא ָנַתן ָלֶהם עֹוד יֹוַמִים, 

ְוֶזה ָהָיה ִּתְׁשָעה ְבָאב ְּבִדּיּוק. ַּבּיֹום ַהֶּזה ָהָיה ֻחְרַּבן ַּבִית ִראׁשֹון, ֻחְרַּבן ַּבִית 

ִּבְזַמן ֵּגרּוׁש ְסָפַרד,  ְוַגם ֻחְרַּבן ְסָפַרד. ַאַּבְרָּבֵנאל ֶׁשַחי  ֵׁשִני, ֻחְרַּבן ִּביֵתר, 

ַמְסִּביר ָּבֶזה ַכָּוַנת ַהָּפסּוק: "ָּכל ְמַבְקֶׁשיָה ֹלא ִייָעפּו ְּבָחְדָׁשּה ִיְמָצאּוְנָה", 

ְּכלֹוַמר ַּבחֶֹדׁש ֶׁשָּלּה חֶֹדׁש ָאב ִיְמְצאּו אֹוָתם. ְוֵיׁש ִלי ֶרֶמז ָלֶזה, "ְּבָחְדָׁש-

ּה" - ְּבחֶֹדׁש ה', ַהחֶֹדׁש ַהֲחִמיִׁשי. ֲאָבל ַאַּבְרָּבֵנאל ֹלא ָיַדע ָמה עֹוד ִיְהֶיה 

ְביֹום  ָהְיָתה  ָהִראׁשֹוָנה  ָהעֹוָלם  ִמְלֶחֶמת  ְוַגם  ָבעֹוָלם, 

ִּתְׁשָעה ְבָאב )ִּבְׁשַנת תרע"ד( , ְוִהיא ִנְמְׁשָכה ַאְרַּבע ָׁשִנים, 

ּוִמְליֹוֵני ָאָדם ֶנֶהְרגּו ָבּה. )ְוַגם ֻחְרַּבן ּגּוׁש ָקִטיף ָהָיה ְביֹום 

ְכַאִין  ָהְיָתה  ִמְלֶחֶמת ָהעֹוָלם ָהִראׁשֹוָנה  ְבָאב.  ִּתְׁשָעה 

ּוְכֶאֶפס ְלֻעַּמת ִמְלֶחֶמת ָהעֹוָלם ַהְּׁשִנָּיה. ָמַתי ִהְתִחיָלה 

ַהִּמְלָחָמה ַהּזֹאת? ְּביֹום ִׁשְבָעה ָעָׂשר ֶּבֱאלּול ִּבְׁשַנת תרצ"ט )1 ְּבֶסְּפֶטְמֶּבר 

1939(. ַהּיֹום ִאיַראן עֹוָׂשה ָמה ֶׁשרֹוָצה, ַוֲאַנְחנּו צֹוֲעִקים ְוֵאין ִמי ֶׁשּׁשֹוֵמַע 

אֹוָתנּו, ִּכי ְבֵאירֹוָּפה ֹלא ִאְכַּפת ָלֶהם ֵמַהְּיהּוִדים. ֲאָבל ִאם ֲאַנְחנּו ִנְׁשמֹר 

ַעל ַהּתֹוָרה ְוְנַכֵּבד לֹוְמֵדי תֹוָרה ּוְנַכֵּבד ֶאת ַהַּׁשָּבת, ִיְהֶיה ָלנּו יֹוֵתר טֹוב. ִאי 

ֶאְפָׁשר ִלְברַֹח ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, "ָאָנה ֵאֵלְך ֵמרּוֶחָך ְוָאָנה ִמָּפֶניָך ֶאְבָרח" 

)תהלים קל"ט ז'(. ָּכל ִּדְבֵרי ִיְרְמָיה ָׁשם ְּכמֹו ֶׁשְּמַדְּבִרים ַעל ַהּדֹור ַהֶּזה. 

ֲאַנְחנּו ְמַסְּיִמים ַּבַהְפָטָרה )שם ד', א'(: "ִאם ָּתׁשּוב ִיְׂשָרֵאל ְנֻאם ה' ֵאַלי 

ָּתׁשּוב", ָמה ַהֵּפרּוׁש ֵאַלי ָּתׁשּוב? ָהַרְמָּב"ם )פ"ז מהלכות תשובה ה"ו( 

ִּבי ִּתְדַּבק, ּוִמֵּמיָלא ִאיַראן  ִיְׂשָרֵאל ְנאּום ה'  ַהַּכָּוָנה: ִאם ָּתׁשּוב  ַמְסִּביר 

ִּתָּׁשֵבר ְורּוְסָיה ִתָּׁשֵבר, ְוֹלא ִתְפַחד ִמּׁשּום ְמִדיָנה ְוֻאָּמה ָבעֹוָלם.  )גליון 
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