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מה לעשות בספר הקינות?
שבוע טוב ומבורך. האשכנזים יש להם מנהג שכל שנה קונים ספר קינות א. 

חדש. אחרי שהם גומרים גונזים אותו ולא מסתכלים עליו יותר. למה? כי 
הם לא רוצים לומר שגם בשנה הבאה נצטרך אותו. בשנה הבאה כבר יבוא 
משיח, וממילא הספר הזה אין לו ערך. אבל לעניות דעתי לא ככה, צריכים 
אצל האשכנזים יש קינות של  לשמור קינות שחוברו על ידי גאוני עולם. 
הקלירי. אנחנו לא קוראים אותם, אבל פעם האשכנזים קראו וגם הספרדים 
קראו. יש קינות של רש”י על מסעי הצלב וכו’ וכו’. השבוע ראיתי שבבתי 
ספר צרפתיים בתונס )רובם גוים וקצת יהודים( היו מלמדים אותם שהצלבנים 
האלה מסכנים, כל פעם שהלכו להילחם על ארץ ישראל נהרגו ע”י ערבים. 
והם הלכו פעם פעמיים ושלוש. זה מסעי הצלב. מעולם לא אמרו שהם 
לא נסעו לחוץ לארץ עד שהשמידו, הרגו וִאבדו מאות קהילות בצרפת 
ובאשכנז. את זה לא אמרו, רק “הצלבנים המסכנים”... ימח שמם ויאבד 
זכרם, אם היו בני אדם – אולי מה אכפת לנו ]שיבואו לארץ[, רק שלא 
יביאו עבודה זרה לארץ ישראל. אבל הם היו חיות. המלך היה אומר כל מי 
שהוא חייב ליהודים כסף – “קרא שמיטה” )דברים ט”ו ב’(... - בזכות שילך 
למסעי הצלב הוא פטור מכל החובות1. כולם שמחו על זה, יפה מאד, ילכו 
על “קידוש השם” כביכול ויפטרו מכל החובות. ויש שהלכו והרגו יהודים 

ועשו חורבן ושממה. 

חיים בלי תורה אין להם תכלית ואין להם שורש
פעם היה אחד, שמו אבא אבן2. והוא כתב ספר – “עמי3”. וראיתי כתוב ב. 

שהוא הגיש את הספר הזה )בתרגומו האנגלי או הלטיני( לאפיפיור. האפיפיור 

1.  איך התפרנסו היהודים? כל הפרנסה שלהם הייתה רק מהלוואות. אין להם קרקעות, 
אין להם חנויות, אין להם מלאכות, אין להם שום דבר. הגמרא אומרת )מכות דף כ”ד ע”א( 
“כספו לא נתן בנשך” )תהלים ט”ו, ה’( - אפילו ברבית דגוי. מאי טעמא? שמא ילמד ממעשיו 
)בבא מציעא דף ע”א ע”א(. מדברי חכמים אסור להלוות ברבית אפילו לגוים. למה? כי אתה 
רואה אותו פעם יש לו איזה דמות של נוצרים, ופעם יש לו ספר הברית החדשה, ופעם 
יש לו ספרי מיסיונרים כתובים בעברית. אז הוא עלול ללמוד ממעשיו. רק לתלמיד חכם 
לעתים רחוקות מותר להלוות לגוי ברבית, כי הוא לא ילמד ממעשיו. בא רבנו תם )בתוס’ 
ב”מ דף ע’ ע”ב ד”ה תשיך( ואמר מותר מותר מותר. למה? כי היום אין לנו פרנסה אחרת, וכדי 
חייו מותר. כולם כדי חיינו. וככה היו תלמידי חכמים בחוץ לארץ מתפרנסים מהלוואה 
ברבים לגוים. סבא רבא שלנו היה ככה, וגם סבא שלי מצד אמא היה מלוה ברבית לגוים. 
אחרים שלא הלוו היו חיים בדוחק נורא ואיום. אז מותר היום להלוות ברבית לגוים, ולא 
חיישינן שמא ילמד ממעשיו. ומה גם, שגם הנוצרים כבר הפסיקו להאמין כל כך באותו 
האיש, הבינו שזה דמיון שוא שאלוקים נתעבר בבטן וכו’. זה טירוף שאין למטה ממנו. 
מי מאמין בשטויות האלה?! לפיכך אנחנו סומכים על רבנו תם ומותר להלוות ברבית. 
והמלך היה אומר כל מי שהוא הולך למסעי הצלב, פטור מכל החובות שהוא חייב ליהודים.
2.  שמעתי מרבי כמייס סוסי בתשכ”ה שהוא היה יודע לדבר בעשרים ושמונה שפות. 

איזה ראש יש לו? ראש של אבן...
3.  ראיתי אותו דקה אחת. הייתי פעם בבית חולים ‘בית לווינשטין’, ויש שם ספריה. כל 
הספרים דברים בטלים, וראיתי שם ספר “עמי”. אמרתי טוב, נקרא אותו. “עמי מה עשיתי 
לך ומה הלאתיך” )מיכה ו’ ג’(. אני קורא שם, והוא מדבר על הגזירות של מסעי הצלב וכדומה.

פתח ויצא לו הסיפורים האלה של מסעי הצלב. אבא אבן החוויר – “אזיל 
סומקא ואתי חיוורא” )ב”מ דף נ”ח ע”ב(. אוי ואבוי אם האפיפיור יראה דבר 
כזה. מישהו כתב עליו: טיפש שכמוך. מי מחוויר? אתה או האפיפיור? 
האפיפיור שבני ַעּמֹו עשו את כל התועבות האלה בימי הביניים הוא לא 
מחויר, אבל אתה שמספר עובדות )דברים שהיו( אתה מחוויר ומתבייש?! 
וזה קורה כי אין לו יסוד. חיים בלי תורה אין להם תכלית ואין להם שורש, 
“לא שורש ולא ענף” )ע”פ מלאכי ג’, י”ט(, כלום. אין להם מאומה. הרמב”ן ע”ה 
היה בזמן הגלות לפני שבע מאות שנה. עמד לפני המלך של ספרד שהיה 
נוצרי )ספרד הייתה בידי הערבים ואחר כך עברה לידי הנוצרים( ודיבר בבטחון שאין 
כמוהו. שבעים כמרים היו שם, והרב היה “כבשה אחת בין שבעים זאבים” 
)אסתר רבה פ”י פי”א(, ונתן טענות כאלה שהמלך השתומם והשתאה. אמר לא 

ראיתי בן אדם כמוך שיודע לטעון, קח שלוש מאות דינרי זהב כי אני מכיר 
לך טובה שבאת והסברת את עצמך יפה מאד4. אדם צריך ללמוד. “ודע מה 
שתשיב לאפיקורוס” )אבות פרק ב’ משנה י”ד(. ובמיוחד אפיקורוס נכרי. אתה 
חייב לענות בפרט בדברים של ענייני אמונה. אז באותו זמן היו עם ישראל 
סובלים הרבה מאד. ויש קינות שנכתבו באותה תקופה, ואסור לאשכנזים 
לשכוח את הקינות האלה. אסור להם5! לפיכך לא כדאי לגנוז את הקינות 

של שנה שעברה. 

אכילת בשר בר”ח אב
בתשעת הימים האלה אסור לאכול בשר. כל העדות כולם יודעים שמראש ג. 

האשכנזים נוהגים לא לאכול בשר גם בראש  חודש אב לא אוכלים בשר. 

4.  והמלך אמר “לא ראיתי אדם שיודע להסביר יפה מאד דברים לא נכונים”. אף אחד לא 
הבין את זה. הכוונה היא כי אחר הכל המלך הוא נוצרי, הוא לא הצליח לגייר אותו... )יגיד 
לו טוב, בוא נטביל אותך במקוה, מכאן ולהבא תהיה יהודי?!( הוא נוצרי, הוא מאמין בנצרות 
שלו. אבל אתה ידעת להסביר דברים כל כך נכונים בדבר שאינו נכון. והרמב”ן אמר )כתבי 
הרמב”ן ח”א עמ’ ש”כ( “ונפטרתי ממנו באהבה רבה, הא-ל יזכני לחיי העולם הבא”. )דברים 
שהם חרוזים אי אפשר לשכוח אותם(. והרמב”ן כתב את כל זה, יש לו “קונטרס הויכוח”. 
למה כתב אותו? בגלל שבאו הכמרים הרשעים ואמרו “אנחנו ניצחנו את הרמב”ן”. אתם 
ניצחתם את הרמב”ן?! אז הרמב”ן כתב: יום ראשון טען ככה והתשובה ככה, וטען ככה 
והתשובה ככה. אז אמרו להם אתם לא ניצחתם אותו! מה תענו על השאלה הזאת? אז 

התחילו כולם להתלבט.
5.  אנחנו לא קוראים אותם. יש לנו קינות הרבה יותר מרגשות ונוגעות ללב. הקינות של 
רבי יהודה הלוי על הריגת זכריה כהן גדול מדהימות. כאילו הוא נוכח שמה ורואה את 
הדם של זכריה עולה בין הדמים. והקינות של האשכנזים הם יותר מדאי רגועות, השכל 
שולט בהם יותר מהרגש. כותבים עובדה - פלוני נהרג, פלוני נשחט, ששה מליון יהודים 
הלכו. ככה כותבים על ששה מליון יהודים?! אם היה רבי יהודה הלוי כותב על ששה מליון 
יהודים היה כותב קינה כזאת מזעזעת. אבל זה מה שיש. ולא עוד, אלא שיש בהם כמה 
דברים שהם לא ע”פ הדקדוק. יש להם איזה קינה מיוחסת לקלירי – “אאדה עד חוג שמים”. 

כלומר אעוף עד השמים. מה זה אאדה? אדאה 
צריך לומר. אבל הוא חיפש מלה שמתחילה 
באל”ף, לכן לקח את הפועל ‘דאה’ הפך אותו 
ל’אדה’. כתב “אאדה עד חוג שמים”. ככה זה.
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שיעורו השבועי של מרן ראש הישיבה
רבנו מאיר מאזוז שליט"א
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חודש אב. אבל נראה שהשנה הזאת שראש חודש אב חל בשבת, גם הם אוכלים 
בשר, זה כבוד שבת. הרי אפילו תשעה באב שחל בשבת כתוב )תענית דף כ”ט 
ע”ב( שבסעודה שלישית מעלה על שלחנו כסעודת שלמה המלך, וכל שכן 

בראש חודש אב שחל בשבת. והספרדים בכל ראש חודש אוכלים בשר לרבות 
ראש חודש אב. אף על פי שזה אחד מימי תענית של צדיקים כי זה פטירתו 
של אהרן הכהן6, ויש אשכנזים שנוהגים להתענות. אפילו הכי החיד”א אומר 
)מורה באצבע אות רל”ג( אני אוכל בשר לכבוד ראש חודש. אם הרב חיד”א אוכל 

בשר אנחנו לא נהיה חסידים יותר ממנו. 

למכור בשר בתשעת הימים
שאלו אם מותר למכור בשר בחנות מר”ח אב עד התענית, מחשש שמא יש ד. 

אנשים שלא יודעים שום דבר, ואם אין להם בשר כשר אוכלים טרפה. זו שאלה 
בשו”ת דובב מישרים )מהדורת תש”ל בסופו( מאבי המחבר7, המחבר זה רבי דוב 
ריש ווידנפלד, ואביו שמו רבי יעקב ווידנפלד8. שאלו אותו אם מותר למכור  ֶבּ
בחנות בשר בשביל יהודים שלא יכשלו בנבלות וטרפות? והוא אמר מי שרוצה 
לאכול נבלות וטריפות “הלעיטהו לרשע וימות” )ב”ק דף ס”ט ע”א(. מה אכפת 
לנו ממנו?! אבל מחילה מכבודו זה לא נכון. קודם כל הבשר בתשעת הימים 
הוא לא איסור חמור כל כך. מדין הגמרא )תענית דף כ”ו ע”ב( מותר לאכול בשר 
כל השבוע )והתימנים ככה עושים(, רק בסעודה מפסקת אסור. למה? כי פעם אין 
סעודה בלי בשר ובלי יין. ואפילו כתוב שהתינוקות היו אומרים – “לאמותם 
יאמרו איה דגן ויין” )איכה ב’, י”ב(, אי אפשר לאכול לחם בלי יין9. לכן מה היו 
עושים האנשים? אוכלים ושותים והולכים לבית הכנסת לקרוא איכה. ובאיכה 
הוא חושב שקורא שיר השירים – “ראשך עלייך ככרמל ודלת ראשך כארגמן” 
)שיר השירים ז’ ו’(... אז אמרו )תענית דף ל’ ע”ב( מי ששותה יין בסעודה מפסקת 

“ותהי עוונותם על עצמותם” )יחזקאל ל”ב, כ”ז(, יש לו עונש גדול, זה דבר חמור 
מאד. ואחר כך כשהגלות התגברה והתגברה והתגברה אז אמרו כל השבוע 
כולו לא נאכל, ואחר כך אמרו מראש חודש. ויש נוהגים משבעה עשר בתמוז 
)היום אין מי שנוהג משבעה עשר בתמוז, אולי בודדים עושים את זה. למה? כי משבעה עשר 

בתמוז עד תשעה באב זה עשרים ואחד יום בלי בשר ועוף, וקשה מאד לעמוד בזה(. אבל 

מראש חודש כולם נוהגים שלא לאכול חוץ מהתימנים. ולמעשה גם התימנים 
צריכים לנהוג כמו כל ארץ ישראל. כי ארץ ישראל זה אתרא דמרן. הרמב”ם 
כותב )עי’ פ”ה מהלכות תעניות ה”ז( שמותר לאכול בשר על פי דין הגמרא. והוא 
כותב )שם ה”ט(: מעולם לא אכלנו תבשיל בערב תשעה באב. כל תבשיל לא 
אכל. אחרי שכתבתי את זה )עלון מס’ 24 אות ג’( על דברי דובב מישרים, בא הנכד 
שלו ושלח לי: “סבא לא התכוון לפרסם את התשובה, וגם הרב דובב מישרים 
לא התכוון להדפיס אותה, זו הייתה הוראת שעה, ותשובה זו נדפסה אחרי 

פטירתו של הדובב מישרים”10. 

זה היחיד שכתוב בתנ”ך היום שנפטר בדיוק. זה לא כתוב לא על משה, ולא על דוד,    .6
ולא על האבות. רק על אהרן הכהן. קראנו את זה בשבת – “בחדש החמישי באחד לחודש” 

)במדבר ל”ג ל”ח( - חמישי זה אב, בראש חודש אב. ובשבת הזו בדיוק חל ראש חודש אב.
7.  בזמנו כנראה לא היה מצוי כל כך הפריז’ידר. וגם אם היה מצוי - לא לכולם היה. היום 
אין בית בלי פריז’ידר, “כי אין בית אשר אין שם פריז’ידר” )ע”פ שמות י”ב ל’(... אבל פעם היה 
אחרת. היו כולם קונים מקרר קרח. פעם הרב עובדיה הזכיר את המקרר הזה שכולו מלא 
קרח, אמר עליו “זכרונו לברכה”... הוא היה גר בפתח תקוה, ולא היה לו רק מקרר קרח. יום 
אחד הציעו לו רבנות תל אביב, אמרו לו תהיה מועמד שם, תתחרה עם הרבנים. אמר מה 
חסר לי בפתח תקוה? לא חסר לי כלום. אני כותב שאלות ותשובות, אני מטפל בהיתרי 
ממזרים, הרבה דברים אני עושה. אז אשתו אמרה לו: הרב, ולמה לא תקנה פריז’ידר? אמר 
לה פריז’ידר זה לוקסוס. אמרה לו אני רוצה לוקסוס. אמר לה טוב בסדר, בשביל פריז’ידר 

אני אהיה רב בתל אביב...
8.  רבי יעקב ויינדפלד הזה היה חכם גדול. כתבו עליו שלמד ביום אחד את כל סדר טהרות 
עם הר”ש )רבנו שמשון( ועשה עליו הגהות מתחלתו ועד סופו! הדפיסו אותם וקראו להם 
“הגהות דחד יומא”. כמו שיש “בר בי רב דחד יומא” )חגיגה דף ה’ ע”ב( עשו “הגהות דחד יומא”.
9.  אני זוכר אצל חותני בכל בוקר מביא לי כוס יין. בשחרית מביא לחם וכדו’ וכוס יין. אמרתי 

לו מה היין הזה?! אמר לי ככה נוהגים בג’רבא, שותים יין.
10.  הדובב מישרים היה גאון אדיר. היה בזמן השואה ולמד בלי ספרים. פעם הוא כתב )שו”ת 
דובב מישרים ח”ב סימן ל”ז( שאסור לכרוך את התפלין על היד שיש בה שעון, כי זה השעון 

להמתין עם סיום המסכת כדי לאכול בשר
יש בעלי מסעדות שעושים כל שעה סיום מסכת, כדי שיבואו לאכול אצלם ה. 

בשר. כל כך יש להם רעבון לבשר – מה השגעון הזה?! כל שעה יש שם סיום: 
“הדרן עלך מסכת תענית”, “הדרן עלך מסכת מגילה”, “הדרן עלך מסכת מועד 
קטן”, “הדרן עלך מסכת יבמות”... ולא שהם גומרים את המסכת באותו הזמן, 
אי אפשר לגמור תוך שעה את מסכת יבמות, אלא שיש מישהו שלמד מסכת 
מותר  יבמות לפני חודש והוא משאיר את הקטע האחרון לשבוע שחל בו. 
לעשות כן, ומי ששמע את הסיום והבין ממנו אפילו קצת, יכול לאכול בשר. 
כל הדרכים האלה הם דרכים של חב”ד, הם מאמינים שהמשיח כבר הגיע, רק 
שהיה איזה עיכוב משמים שהמשיח לא התגלה11, ומחמת שהם חושבים כך, 
עושים כל טצדקי שבעולם לגמור מסכת ואחר כך לאכול סעודת בשר. ]שוב 
שמעתי שגם חסידי חב”ד לא אוכלים בשר, רק עושים סיומי מסכתות ותו לא[.

לטעום בערב שבת חזון מתבשיל בשר
לטעום תבשילי בשר בערב שבת חזון - ערב שבת הבאה, הרב עובדיה ע”ה ו. 

)חזון עובדיה ד’ תעניות עמ’ קע”ה( הביא מספר לקט יושר )עמ’ ק”י( שיש מי שהתיר 

לנשים לטעום את התבשילים אחרי חצות. אבל אין ראיה מזה. שם הוא התיר 
רק לנשים. למה? כי אם האשה “טמבלית” במקום לשים מלח שמה סוכר, או 
ששמה נפט במקום שמן, אם לא תטעם, בליל שבת תהיה מלחמה בבית12... 
לכן באוכל חשוב שתעשה טעימה - “טועמיה חיים זכו” )תפלת מוסף של שבת(. 
אבל הגבר לא צריך לטעום. אבל מי שטועם – טועם, ובמיוחד אם זה תבשיל 

בלי שומן, כי מרן )סי’ תקנ”א ס”י( מתיר את זה, ורק המנהג להחמיר. 

אם מותר לעשות מים אחרונים כשכבר נכנס תשעה באב
ובסעודה שלישית שבוע הבא שהיא סעודה המפסקת, עושים ]ומסיימים[ ז. 

אותה לפני השקיעה, ומותר ליטול מים אחרונים אחרי השקיעה. בשו”ת רבבות 

עושה חציצה בין התפלין ובין היד. הרב עובדיה ע”ה בזמנו היה צעיר, פגש אותו אמר לו: 
לא, כבר גמרנו שבע הקפות - שבע כריכות, אז מה אכפת לי מחציצה אחרי שבע כריכות? 
אמר לו: לא ידעתי, חשבתי שהחציצה היא בתוך שבע כריכות, אמר לו: זה לא ככה. אז אמר 
לו: בסדר, זה מותר )עיין בשו”ת יחו”ד ח”ג סי’ ב’ בהערה(. ואבא ע”ה היה מחמיר בזה )שו”ת איש 

מצליח ח”א חאו”ח סי’ ו’(, היה שם את השעון ביד ימין. 
ואני שם תמיד ביד ימין. למה? כי פעם היו צריכים לשים את השעון ביד שמאל כדי למלא 
אותו. כל פעם השעון היה ישן - קום - “עד מתי עצל תשכב” )משלי ו’ ט’(. השעון היה ככה. 
אבל היום השעון בדרך כלל אוטומטי ]שעל ידי תנועת היד הוא מכונן את עצמו וממשיך 
לפעול ללא הפסק[, עובד לבד. רק אם אתה משאיר אותו כמה שעות על השלחן זה יכול 
באמת לעשות שביתה, אבל אם הוא כל הזמן בידך ואתה ישן ִאתו - אתה מזיז אותו. פעם 
רבי חיים מאדאר אמר לאבא יש לי ספק בדבר הזה, ואני בהתכתבותי )וזה היה פעם ראשונה 
שאני רואה מלת “בהתכתבותי”( עם מורי ורבי רבי שלמה מאזוז כתבתי לאסור. אבא לא ענה 
לו באריכות, אמר לו שתי מלים: אחרי שעיינתי בשו”ת פנים מאירות, ובשו”ת פלוני ובשו”ת 
פלוני ובשו”ת אלמוני, נראה לי שמותר השעון הזה. )שו”ת איש מצליח ח”ב חאו”ח סי’ ט”ו(. מה 
כוונתו? יש דעה שמתירה למלא אותו בשבת, ויש דעה שאם הוא כבר עובד, מותר להזיז 
אותו כדי שימשיך לפעול. ויש דעה שלא יעשה גם את זה. אבל כאן זה מתמלא מאליו, אני 
לא ממלא אותו. הוא כבר ממולא ועומד, לכן גם אם אתה מזיז אותו לא קרה כלום, ולכן אין 
בזה שום איסור. וכבר הסכימו כל חכמי הדור ששעון אוטומטי ]הנ”ל[ אפשר ללבוש אותו 
בשבת על היד, ובתנאי שהיה כבר עובד לפני כן. אם הוא היה שותק לפני כן והניח אותו 
על היד, קודם כל זה לא עומד על אותה שעה שעומדים בה. ודבר שני, זה נחשב שאתה 
מפעיל אותו באותו רגע. אבל אם היה כבר עובד לפני כן, אין בזה איסור. אפילו בשינה לא 

יקרה לו כלום. לכן היום אפשר לענוד את השעון הזה תמיד בימין, ואין בזה שום בעיה. 
11.  הם כותבים על הרבי מליובאוויטש: שיל”ו. יש אומרים שזה ראשי תיבות, שיקום לתחיה 
ויגאלנו. ויש אומרים שזה ראשי תיבות אחרים )שיחיה לעולם ועד(. אבל אנחנו יודעים שכל 
מי שלא הצליח לעשות בחייו מה שצריך המשיח לעשות, אי אפשר לדעת אם הוא משיח. 
אולי הוא “ראוי להיות משיח”, זה הכל. מנין אני אומר? כי  רבי שמואל ויטאל כותב )שער 
הגלגולים הקדמה ל”ו( על אביו )רבי חיים ויטאל(, ועל רבו של אביו - האר”י: חשבנו שיבוא 

משיח בימיהם ולא בא ]ועל זה נאמר “כל האדם כוזב” )תהלים קט”ז, י”א([. 
12.  הרב ע”ה מתאר את המלחמה בין האיש לאשה בליל שבת. היא אומרת לו: למה אתה 
קונה דגים ממקום פלוני? הדגים שלו לא טובים. והבעל אומר לה: אבל הם יותר זולים. 
והיא עונה לו: מה אכפת לי בזול, אבל הם מסריחים. והוא כועס ואומר לה: את מסריחה... 
וכן על זו הדרך, לא ככה עושים. אלא הגיע כבר דג מסויים, אכלת – אכלת. ואחר כך תגידי 
טוב”...(. אין  כי  לה’  )דניס גימטריא “הודו  אני רוצה בפעם הבאה דג פלוני, דג סלמון דג דניס 

הכי נמי, אבל לא לריב.



אפרים כתב פעם )ח”א סי’ שפ”ד( ארבעה פוסקים מחכמי דורנו שמתירים, ואחר 
כך כתב במקום אחר )ח”ג עמ’ תכ”ה( שראה שהרב פיינשטיין אוסר, וא”כ נגמר 
הסיפור ויש לאסור. אבל זה לא ככה, כי דבר שמסתבר שהוא מותר, לא צריכים 
לפחד להתיר אפילו אם רב פלוני אסר, כי זה דעת יחיד ובלי הסבר למה. כי 
הרי מה הסבה שעושים מים אחרונים? על פי הפשט )חולין דף ק”ה ע”ב( בגלל 
חשש מלח סדומית, יש מלח שגדל בסדום13, ומי שנוגע במלח הזה ואחר כך 
נוגע בעיניו, מסמא אותו. היום אין לנו מלח סדומית, אבל יש חשש של מלח 
שהוא כמו מלח סדומית, ולכן צריך לעשות מים אחרונים כי זה מסוכן, לא יתכן 
שאדם יחמיר בדברים של בריאות העינים. וגם אם תאמר שזה רק כדי להעביר 
את הסטרא אחרא )וזו דעת הזוהר שמות דף קנ”ד ע”ב(14, גם לפי הטעם הזה מותר 
לעשות את זה, כי הרדב”ז )ח”ד סי’ ל”ז( כתב כלל, שכל רחיצה שאינה של תענוג 
מותרת, אפילו ביום כיפור, וכל שכן בתשעה באב, כי זה לא דאורייתא. לכן אם 
רוחץ ידיו מעט במים כדי להעביר סטרא אחרא מה יש בזה? לכן לכתחילה 
יעשה מים אחרונים לפני השקיעה, אבל בדיעבד אם עברה השקיעה, יכול 

לעשות מים אחרונים אליבא דכולי עלמא. 

כשחל ת”ב במוצ”ש מתי יעשה 
החולה הבדלה?

חולה שבא לאכול ביום תשעה באב, כתב ח. 
כף החיים )סי’ תקנ”ו סק”ט( שיעשה הבדלה רק 
בבואו לאכול. כל כך הדבר הזה היה פשוט 
בעיני הרב עובדיה, עד שכתב )שו”ת יחוה דעת 
ח”ג סי’ מ’ בהערה( “והוצרכנו לבאר המבואר”. 

כי זה פשוט, למה שישתה יין בלילה? יחכה 
עד מחר, הרי אתה לא רעב, אכלת מספיק, 
בלילה הוא לא יאכל כלום, ומחר כשאתה רוצה 
לאכול יעשה הבדלה. אבל אחר כך הרב )חזון 
עובדיה תעניות עמ’ ש”נ( בדק את מקור הדברים, 

וראה שבשו”ת כנסת הגדולה )ח”ב סי’ ע”א( כתב 
שלעשות הבדלה בזמנה עדיף. לכן אדם שלא 
מרגיש טוב ומוכרח לאכול בתשעה באב, אז 
מיד במוצאי שבת יעשה הבדלה ויטעם מהכוס 
ויתן לילד שישתה רביעית, או שיקח מיץ ענבים 
שאין בו שום בעיה של שכרות. אמנם בחזון 
עובדיה שם כתב שיכול לשתות בהבדלה יין 
וזה הנציב מלח של אשת לוט. ואומרים שהוא    .13
קיים עד היום, ואני לא ראיתי אותו. פעם אחת היינו 
שם ואמרו שזה המקום הכי נמוך בכדור הארץ. והים 
שם נקרא: “ים המות”, כי אין בו לא גלים ולא דגים ולא 
שום דבר – ים מת. אז אשתו של לוט כתוב עליה: “ותבט 
אשתו מאחריו, ותהי נציב מלח” )בראשית י”ט כ”ו(. ויש 
חכמים שיותר מדאי מגזימים בפשט שלהם, ואמרו 
ש”ותהי” זה לא חוזר על אשתו של לוט, חס וחלילה, 
אלא סדום הייתה נציב מלח. זה הפשט?! ותבט אשתו 
מאחריו ושום דבר לא קרה, “ותהי” - סדום “נציב מלח”. 
מה הקשר? אלא המלאך אמר ללוט: “אל תביט אחריך 
ואל תעמוד בכל הכיכר” )שם י”ז(. והוא אמר את זה 
לאשתו ולבנותיו, והאשה הייתה סקרנית לראות מה קרה 
בסדום המסכנה הזאת. הסתכלה ונהפכה לנציב מלח. 
14.  פעם אמר לי רבי אהרון פויפר ע”ה, שכתוב בזוהר 
ש”סדומית” זה אותיות: סוד מוות. אמרתי לו לא יכול 
להיות שכתוב ככה בזוהר. שאל אותי למה זה לא יכול 
להיות? אמרתי לו שאם כן הבן איש חי וכף החיים היו 
צריכים להביא את זה, והם רק אמרו שזה חלק של הסטרא 
אחרא, לא אמרו שזה סוד מות. וגם זה לא יתכן, כי במילה 
“סדומית” יש את האות יו”ד, וכאשר אתה אומר “סוד 
מות” מנין יש לך שתי ווי”ן? ולמחרת בא ואמר לי אתה 
צודק, זה לא כתוב בזוהר. יש אנשים ישרים ואמתיים. 
אחרים היו אומרים כן, זה כתוב בנוסחא כתב יד של 
אוקספורד... אבל הוא היה אמתי. לא כתוב - לא כתוב.

כיון שאינה שתיה של תענוג. 

הבדלה על בירה
ועדיף לעשות הבדלה על בירה ולא על יין האשכנזים עושים רק על יין, ואפילו ט. 

במוצאי שבת הזאת )שבת שלפני שבת חזון( הם מחפשים תינוק שישתה את היין. 
ואני אמרתי לרבי מרדכי גנוט הי”ו שיעשו על בירה )בירה לבנה ולא בירה שחורה(, 
כי בירה לבנה משכרת ויוצאים בה ידי חובה. ואמר לי שזו עצה טובה, ויכתוב 
אותה בלוח דבר בעתו. אבל לנו אין שום בעיה, משום שמוצאי שבת הקרוב 
]פרשת מטות מסעי – ב’ באב[ וודאי ששותים יין, ובשבת חזון, אם התענית 

באה מיד, אין מה לעשות, ואם תשעה באב באמצע השבוע מותר לשתות. 

אכילת בשר בסעודה רביעית
רבי י.  בלוח דבר בעתו של שנה שעברה הביא מעשה מה”אוהב ישראל” 

אברהם יהושע השיל מאפטא15, ששאלו אותו: מה לבשל למוצאי שבת של שבת 
חזון? אמר להם: מי שרגיל לאכול בשר בסעודת מלווה מלכה, יאכל. ומי שלא 

15.  יש לו ספר “אוהב ישראל”. הוא היה אדמו”ר גדול ונפטר בשנת תקפ”א.

 לע"נ 
כמימס בן 

סתרונה סופר 
ואשתו מינה 
יסמינה בת 

מרימה.

 לרפואת 
יערית חיה 
בת רבקה

 לע"נ 
 רבי חיים בן יחיא 

בן צור ע"ה



נוהג – יתחיל מעכשיו. זהו, גמרנו. ואמר להם לשחוט עוף, כי מעולם לא אכל 
מאכלי חלב בסעודת מלווה מלכה. ועד ששחטו ומלחו והכינו והכל – כמעט 
האיר היום16, ונעשה חם ופתחו את החלון. והנה באה ציפור קטנה ועמדה שם 
ורצו לגרש אותה. אמר להם האדמו”ר בעל אוהב ישראל: אל תגרשו אותה, כי 
מגולגלת בה נשמה גדולה שלא הייתה נזהרת בסעודה רביעית ועכשיו באה 
לראות את הסעודה הרביעית שלכם ואת המעלה הגדולה שלה, שאפילו שכבר 
כמעט האיר השחר אתם סועדים סעודה רביעית. זה הסיפור. אם אפשר לסמוך 
על זה היום להלכה אני לא חושב, כתוב )עיין חזון עובדיה ד’ תעניות עמ’ קע”ז( שרק 
מי שרגיל לעשות סעודה רביעית עם בשר י”א שיכול לעשות כן17. אבל מי 
שכל השנה כולה לא אוכל סעודה רביעית, או שאוכל מזונות, פתאום עכשיו 

הוא נעשה “חסיד” ורוצה לאכול סעודה רביעית עם בשר?! אל תאכל. 

לימוד תורה בערב תשעה באב
מותר ללמוד תורה בשבת הבאה, ואפילו שיש מחמירים שלא ללמוד יא. 

תורה מחצות של ערב תשעה באב, בשבת מותר. ולמה אסור ללמוד תורה 
בערב תשעה באב אחר חצות? כיון שלפעמים אדם מהרהר בלימוד שלו בליל 
תשעה באב. ואם אדם ישאר בקושיא בערב תשעה באב, אחר כך בליל תשעה 
באב יאמר איזה חידוש יפה יש לי18. אבל כשחל בשבת, מותר ללמוד בשבת. 

16.  אצל האשכנזים העולם הפוך. בקיץ החמה שוקעת ב23:00 בלילה, )ככה בצרפת, באירופה 
על אחת כמה וכמה(, והבוקר כמעט בשעה 2:00.

לרב  ויש נוהגים ככה, ואומרים שיש בזה סגולה לאשה שמקשה ללדת. פעם הלכו    .17
חירארי ע”ה ואמרו לו מה הסגולה ללידה קלה? אמר להם לאכול סעודה רביעית עם בשר. 
18.  קרה לי פעם שלא הרהרתי בלימוד, אבל פתאום בא פסוק באיכה שכתוב שם: “בעטף 
עולל ויונק ברחובות קריה” )ב’, י”א(. ונזכרתי שלחם הביכורים )עמ’ קמ”ו בנד”מ( כותב: “יתן 
בעפר” )איכה ג’, כ”ט(, הבי”ת בציר”י ולא בסגול, משום שזה לא בא במקום ה”א הידיעה. 
והתפלאתי, הרי הבי”ת של “בעפר” זה בסגול, כי כאילו כתוב: “בהעפר”. וככה גם כתוב בשירי 
דוד )דף ו’ ע”א(, וככה גם בערוגת הבושם )דף י”ב ע”ב(. שלושתם כתבו בטעות. אלא שהם 

ככה כותב הבן איש חי )ש”א פרשת דברים אות י”ח(. 

קריאת תהלים בתשעה באב
ביום תשעה באב אחר חצות מותר לקרוא תהלים. הלידה הראשונה של הבת יב. 

שלי הייתה ביום תשעה באב, וכבר מערב תשעה באב הייתה סובלת במעייני 
הישועה. כל אלה שבאו ִאתה כבר ילדו והיא נשארה ככה. אמרו לה: “גברת, 
מה זה?!” מעשר בלילה עד ארבע אחרי הצהריים. התקשרתי לרבי ינון ע”ה, 
אמרתי לו מה אפשר לקרוא? ואמר לי שאפשר לקרוא תהילים, כי לפי דעת 
המגן אברהם )סי’ תקנ”ד סק”ו( מותר לקרוא תהלים ביום תשעה באב אחר חצות. 

“ושריה בגוים אין תורה”
יש ללמד זכות על ליברמן שרוצה שכולם יהיו עובדים, ומי שלא עובד – לא יג. 

מגיע לו. למה? כי הוא בא מרוסיה, ושם ברוסיה כולם עובדים. אפילו שהם 
נמצאים בכלא הם עובדים )אולי עובדים להכין תוכנית איך לברוח מהכלא...(, והוא היה 
ככה, אז הוא נשאר ככה. הם לא מבינים מה זו תורה, אין מה לעשות. יהי רצון 
שהקב”ה יערה רוח טהרה עלינו ועל כל עם ישראל, ונצא מכל הגלות הזאת. 
ולקרוא את הקינות בהבנה, לא לקרוא אותן במהירות. ברוך ה’ לעולם אמן ואמן.

מי שבירך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב, הוא יברך את כל השומעים, 
ואת כל הרואים, ואת כל הקוראים אחר כך בעלונים בבית נאמן, שה’ ימלא כל 
משאלות לבם לטובה. ויהיה תשעה באב הזה סוף וקץ לכל צרותינו, תחילה 
וראש לפדיון נפשנו, ויחיש ה’ יתברך לגאלנו במהרה בימינו. אין לנו כבר כוח 

לעמוד מרוב הצרות. ונזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו אמן ואמן. 

נתכוונו על הפסוק: “בעטף עולל ויונק”, ו”בעטף” זה לא בהעטף בה”א הידיעה, אלא זה שם 
הפועל. ו”בעטף” הבי”ת בצירי ולא בסגול. ואם בא חידוש כזה יפה בתשעה באב ישמח בו.

ביאור מרטיט ומרגש ממרן רבנו שליט”א לכמה בתים 

מקינת רבי יהודה הלוי “ציון הלא תשאלי לשלום אסיריך” ועוד 

יִתי  יּון ְוֵיִלילּו ָבַני, ֵליל ָחַרב ּבֵ ֵליל ֶזה ִיְבָכּ רבותי19! ליל תשעה באב נאמר עליו: “ּבְ
ַרף ה’”. זו קינה  ר ָשׂ ֵרָפה ֲאֶשׁ ָרֵאל ֶיְהּגּו ִביגֹוַני, ִיְבּכּו ַהְשּׂ ית ִיְשׂ ֵרפּו ַאְרמֹוַני, ְוָכל-ּבֵ ְוִנׂשְ
קדומה מימות חכמי ספרד של פעם20. אבל יש קינות שקדמו אליה, יש קינה 
על חורבן יהדות גראנדה. היה חכם גדול בתקופת ספרד רבי שמואל הנגיד21, 
ובנו רבי יוסף היה אחריו גם כן נגיד היהודים. לא היה חסר לו שוב דבר ממעלות 
אביו, אבל דבר אחד היה חסר לו – ענוה. ככה כתבו )ספר הקבלה עמ’ 16(. הוא גדל 
בבית של פאר, לכן היה מרשה לעצמו לתת עצות למלך, אל תעשה ככה ואל 
תעשה ככה, והמלך הזה ערבי מטומטם, אמר היהודי יגיד לי מה לעשות?! יום 
אחד היה איזה דבר שהוא עשה דוקא לטובת המלך, אבל המלך לא הבין את 
זה והוא התיר את דמו. וככה התנפלו ביום שבת תשעה בטבת ארבעת אלפים 
תתכ”ז )כלומר לפני תשע מאות וחמשים שנה בערך( והרגו אותו עם עוד אלף חמש 
מאות משפחות יהודים בגראנדה. ועל זה יש קינת: “ֵהיַכל ה’! ֵהיַכל ה’ ֵהיַכל ה’, 
אֹונֹו ַרּבּו ְזדֹוָני”. ויש עוד קינה אחרת של האבן עזרא על גזירת אלמוואחדין.  ַהַעל ׁשְ
זו גזירה שהייתה בימי הרמב”ם בשנת ארבעת אלפים תתק”ו )לפי מנין הגוים 

מתוך דברים שאמר מרן רבנו שליט”א, והועברו בליל תשעה באב התשע”ו ברדיו    .19
“קול ברמה”.

20.  הקינות של תשעה באב הם מכילים היסטוריה שלמה של הגלות. יש קינה על גירוש 
ספרד )היו אומרים אותה בתונס פעמיים, בליל תשעה באב וביום תשעה באב(. מתחילה “על ליל 
חורבן היכל מקודש, מידי ליל זה ספד יחודש” )לא ספר, אלא ֵסֶפד, לשון מספד(. “אלי בספד מר 
גולת ספרד, לבנו למאד יתר ויחרד”. היו אומרים אותה בליל תשעה באב “על ליל חורבן”, 

ולמחרת אומרים “על יום חורבן” וזו אותה קינה.
21.  היה בסוף ימי רב האי גאון. כתב ספר בהלכה ויש בו הערות על רב האי גאון. וכתב מספר 
שירים והיה גנרל. אין לנו דבר כזה בכל ימי הגלות שלנו. הוא היה המצביא של מלך ספרד. 
מלך ספרד היה הולך למלחמות, שולח את רבי שמואל הנגיד ועשרות אלפי ערבים הולכים 

אחריו. מה שיגיד להם – זהו. וקרו לו נסים גדולים ועל כל נס כתב שיר.

1146(, קמו קבוצה מהערבים ואמרו אנחנו מייחדים את ה’ יותר טוב מכולם, 

וכפו על היהודים להתאסלם. ונהרגו ונהרגו. והאבן עזרא כותב קינה על זה: 
“אה! רע ירד על ספרד”. 

ויש קינה על האינקויזיציה ועל העינויים שהייתה מענה את היהודים, עינויי 
תופת. אני קורא אותם בספרי ההסטוריה, ויש שם תמונה של כלי העינויים 
שלהם. וזה המשיך 200-300 שנה, היו מענים יהודים בצורה איומה. ועל זה יש 
ה ֹוְמרּוָדה, ּוְבִלי ָבֶניָה,  ח ַהּמֹוֵקׁש, ֲעִנּיָ קינה: “ּבֹוֵרא ַעד ָאָנה, יֹוָנְתָך ִבְמצּוָדה, ּתֹוְך ּפַ
ְלמּוָדה, צֹוֶעֶקת ָאִבי”. ויש קינה על גירוש ספרד הראשון בשנת קנ”א  ֶבת ּגַ יֹוֶשׁ
)1391 למנין אומות העולם(. המחבר שלה היה אדם מכובד מאד - דון יהודה יחיא. 

עּו ַמר-ִלי ְמאֹד”. וכשהרב עובדיה  ָרֵאל, ּדְ קוראים אותה ביום ט”ב – “ְיהּוָדה ְוִיׂשְ
ע”ה היה קורה אותה היה בוכה בדמעות שליש, כל בית מתחיל “חסרה”, “חסרה”, 
“חסרה”. חסר לנו כבוד התורה, חסר לנו חזנים, חסר לנו צניעות. כל מלה יוקדת 
כמו אש. הרב היה בוכה כמו מים, ממש דמעותיו נוזלות כמים, והיו מתפללים 

אתו במיוחד כדי לראות איך הוא מתרגש מהקינה הזאת. 



לֹום  ֲאִלי ִלְשׁ “ִציֹון ֲהלֹא ִתְשׁ אבל למעלה מכולם יש קינה של רבי יהודה הלוי: 
ֲאִסיַרִיך”. הספרדים לא נהגו לומר אותה, ואנחנו חידשנו אותה בישיבה. האשכנזים 
אומרים אותה. ולא רק שאומרים אותה, אלא עשו כמוה הרבה קינות על אותו 
לֹום  רּוָפה ָבֵאׁש ִלׁשְ ֲאִלי ְשׂ משקל ואותו חרוז. מהר”ם מרוטנברג עשה כמוה: “ַשׁ
ֲאֵבַלִיְך". למה אמר שרופה באש? כי בזמנו גזרה מלכות הרשעה באשכנז לקחת 
את כל ספרי התלמוד ופירושיהם ולשרוף אותם. איך התורה בכל זאת קיימת 
עד היום הזה? רק בדרך נס! בדרך הטבע מזמן חדלנו להיות, חדל עם ישראל, 
אבל הקב”ה אמר “לא  חדלה התורה, חדל השבת, חדל הפסח, חדלו החגים. 

תשכח מפי זרעו” )דברים ל”א כ”א(. 
הקינה הזאת “ציון הלא תשאלי” יש לה מנגינה פשוטה, וכדאי לקרא אותה 
ולטעום איך רבי יהודה הלוי הרגיש בכל תוקף הגלות. אמנם בספרד חיו יחסית 
טוב, אבל הוא מסתכל על העבר הנפלא של עם ישראל שהוא מיוחד במינו. “ִמי 
ָתָרִיְך" - מי יעשה לי כנפיים.  ין ּבְ ה ִלי ְכָנַפִים ְוַאְרִחיק ְנדֹד, ָאִניד ְלִבְתֵרי ְלָבִבי ּבֵ ַיֲעֶשׂ
אמר, הלואי יהיו לי כנפיים - הוא כתב את זה בספרד - והייתי מרחיק ומגיע 
לבתרים לגזרים,  לארץ ישראל, ואכן באמת הגיע לשם. אני אחתוך את לבבי 

ואשים את הגזרים בין בתריך - בין הערים 
שלך, בכל עיר אשים חלק מהלב שלי. “ֶאּפֹל 
י ֲעֵלי ַאְרֵצְך, ְוֶאְרֶצה ֲאָבַנִיך ְמאֹד, ַוֲאחֹוֵנן  ְלַאַפּ
ֶאת ֲעָפָרִיְך” - אקח את האבנים שלך וארצה 
אותם. “כי רצו עבדיך את אבניה” )תהלים ק”ב, 
ט”ו(, ואני מחונן את עפרייך. “ואת עפרה 

יחננו” )שם(. כל מלה לקוחה מפסוקים בתנ”ך. 
כתבו על זה גוים שהשפה העברית פתחה 
את שעריה לבחיר לבה. נתנה לו את כל 
י  האוצרות ובלבד שיכתוב מלים כאלה. “ַחֵיּ
ַאְבַקת  רֹור,  ְדּ ר  ּוִמָמּ  - ַאְרֵצְך  ֲאִויר  מֹות  ְנָשׁ
ְנָהָרִיְך" - האויר של ארץ  ְונֶֹפת צּוף  ֲעָפֵרְך 
ישראל יש בו חיים, אבל לא חיים של גוף 
גשמי וגס, אלא חיי נשמות. בארץ ישראל 
זכו הנביאים לנבואה, בארץ ישראל היו לנו 
תנאים, וגם אמוראים של ארץ ישראל, וגם 
חכמים גדולים. ועד היום הזה מארץ ישראל 
יוצאים כל החכמים הגדולים. לפני שבעים 
שנה חלק גדול מהרבנים הלכו לאמריקה 
וחלק קטן באו לארץ ישראל. והרבנים של 
אמריקה היו מכתיבים לארץ ישראל: אנחנו 
הפוסקים, אתם שבויים תחת שלטונות שהם 
לא כל כך שומרי תורה ומצוות, אנחנו בני 
חורין. במשך הזמן התהפך הדבר, חכמי ארץ 
ישראל הם היושבים ראשונה במלכות. וכך 
עד היום בזכות הרב עובדיה והרב אלישיב 
והרב וואזנר ע”ה ורבנים אחרים. “וממר דרור 
אבקת עפרך” - כאשר רבי יהודה הלוי היה 
מריח בדמיונו את העפר והאבק של ארץ 
ישראל, זה כל כך מריח טוב, כמו מר דרור. 
כשאני שותה את הנהרות, הוא לא שתה 
בפועל אבל היה מדמיין. כל משורר יש לו 
דמיון. “וביד הנביאים אדמה” )הושע י”ב, י”א( - 
והמשורר הוא כמעט כמו נביא. אז הוא אומר 
אם אני שותה מים מנהר כנרת, אני מרגיש 

בהם טעם של דבש. “ונופת צוף נהרייך”.
ֲעֵלי, ָחְרבֹות  ְוָיֵחף,  י ֲהלְֹך ָערֹם  ְלַנְפִשׁ “ִיְנַעם 
ְדִביָרִיְך”. נעים לי ללכת  ָהיּו  ר  ֲאֶשׁ ָמָמה  ׁשְ
ערום ויחף על החרבות של בית המקדש. 

כלומר בספרד היה כמו מלך, היה יועץ של המלך, היה רופא של המלך, “על 
כפים ישאונך” )תהלים צ”א, י”ב(, הוא עוזב את הכל ומואס בכל, ובלבד שיגיע 
ִיְסֲחבּו  י  ּכִ ֶאֱחֶזה,  ֵעת  ּבְ תֹות  ּוְשׁ ִלי ֲאכֹל  ֶיֱעַרב  “ֵאיְך  לארץ ישראל. ובסוף אומר: 
ִפיָרִיך”. אומות העולם הם כלבים. לא סתם קוראים להם כלבים,  ָלִבים ֶאת ּכְ ַהּכְ
הם אכזריים, מישהו יכול להסביר את האכזריות שעשו פעם במסעי הצלב?! 
האפיפיור אמר שכל אחד ילך לפדות את ה”קבר הקדוש” של אותו האיש ביד 
המוסלמים. והמוסלמים נמצאים בישראל. והלכו למסע הצלב הראשון, מסע 
הצלב השני, ומסע הצלב השלישי. הראשון היה בחיי רש”י בשנת ד’ אלפים 
תתנ”ו )זה שנת 1096 למנין אומות העולם(. ואמרו, כל מי שיסע למסע הצלב, זה מסע 
קדוש, כביכול ג’יהאד כזה של הנוצרים, כל חובותיו ליהודים ולגויים מחוקים 
ומבוטלים. בדרכם אמרו עד שאנחנו נלך להילחם בערבים, נלך להרוג את אלה 
שצלבו את ישו. התנפלו על יהודים שקטים שאין להם נשק ביד, והחריבו אלף 
קהילות באשכנז ובצרפת. ועל זה כתב רש”י ע”ה קינה שמתחילה: “תנות צרות 
לא נוכל” - לא נוכל לספר את הצרות שלנו. ולמה היא התחילה במלה “תנות”? 
כי זה מזכיר את השנה - תתנ”ו. אז הכלבים האלה סוחבים את הכפירים, סוחבים 



את חכמי ישראל, הורגים אותם. “נתנו את נבלת עבדיך מאכל לעוף השמים בשר 
חסידיך לחיתו ארץ” )תהלים ע”ט, ב’(.

ִפי  עֹוד, ֶאְרֶאה ּבְ ממשיך רבי יהודה הלוי ואומר: “אֹו ֵאיְך ְמאֹור יֹום ְיִהי ָמתֹוק ְלֵעיַני ּבְ
ָרִיְך”. איך המאור של היום - איך השמש תהיה מתוקה לעינים  ְגֵרי ְנָשׁ עֹוְרִבים ּפִ
שלי, כשאני רואה עורבים שהם הרגו נשרים ולקחו את הפגר בפה שלהם. במקום 
שזה הפוך, הנשרים טורפים את כל העופות החלשים. כאן העורבים השחורים 
בפיהם פגרי נשרייך. ואחרי כל מה שקרה בזמן מוחמד, אחרי מה שקרה בגלות 
הארוכה, גם במדינות ערב וגם במדינות אדום, הוא מתפוצץ מהצער ואומר: “ּכֹוס 
רֹוָרִיְך”. כוס היגונים - כוס  י ַמּמְ י ְכָבר, ָמְלאּו ְכָסַלי ְוַנְפִשׁ י ְמַעט! ּכִ ַהְיּגֹוִנים! ְלַאט, ַהְרּפִ
הצער תפסיקי לאט, הרפי מעט. כי הנפש שלי כבר מלאה מהמרירות האלה. 
ה ֲחָמֵתְך" - אהלה זה עשרת השבטים שיש בהם אוהל  ּתֶ ָרה ָאֳהָלה ֶאׁשְ “ֵעת ֶאְזּכְ
לקב”ה. “ואזכור אהליבה” זה יהודה ובנימין. למה? אהלי בה, בית המקדש נמצא 
בחלק יהודה ובנימין. כשאני אזכור את הגלות של עשרת השבטים, אני שותה את 
חמתך של כוס היגונים. כשאני אזכור את אהליבה, אני אמצוץ את השמרים שלך. 
אחר כך איך הוא מדבר על ארץ ישראל בכזאת אהבה. הלואי שהיו יודעים 
להחדיר אחד ממאה מהאהבה הזאת בבתי ספר שלנו. לא ממלכתי ולא ממ”ד 
ולא בטיך, בעוונותינו הרבים בממלכתי מלמדים אותם איך ללעוג לכל דבר 
קדוש, מלמדים אותם איך לכפור, איך לזייף את התורה. מלמדים אותם להחריב 
ִליַלת  את הכל. “עוונותינו הטו אלה” )ע”פ ירמיה ה’, כ”ה(. וככה הוא אומר: “ִציֹון ּכְ
ֲחֵבַרִיְך”. את ציון כלילת יופי,  רּו ַנְפשֹות  ִנְקְשׁ ּוָבְך  ְקְשִרי, ֵמָאז  ִתּ ְוֵחן  ְיִפי! ַאֲהָבה 
בזמנו של רבי יהודה הלוי הארץ הייתה חרבה ושממה, עד לפני מאה וחמשים 
שנה הייתה חרבה ושממה. אבל הוא לא מסתכל על הרגע, אלא הוא מסתכל 
על העתיד. כלילת יפי! היופי הגדול שבעולם נמצא בירושלים. פעם עשיתי 
חשבון ירושלים )596( בגימטריא כלילת יופי )596(. “אהבה וחן תקשרי” - יש לך 

חן מיוחד, יש לך אהבה, ומאז אנו קשורים בך. 
ִבי  ָבָרִיְך. ִמּבֹור ׁשְ ְלָוֵתְך, ְוַהּכֹוֲאִבים ַעל ׁשֹוֲממּוֵתְך ּובֹוִכים ַעל ׁשְ ֵמִחים ְלׁשַ “ֵהם ַהְשּׂ
בכל מקום שיהודי  ָעָרִיְך”.  ְשׁ נַֹכח  קֹומֹו ֱאֵלי  ֲחִוים, ִאיש ִמּמְ ַתּ ּוִמׁשְ ְך  ֶנְגֵדּ ׁשֹוֲאִפים 
נמצא בעולם הוא מתפלל את תפלת העמידה מול ארץ ישראל. לא משנה 

איפה אתה נמצא, אם זה בתימן, אם זה במדינות ערב, אם זה במדינות אדום, 
אם זה בסוף העולם. תמיד אתה מול ארץ ישראל. לזכור את ארץ ישראל. “ֶעְדֵרי 
ְכחּו ְגֵדָרִיְך" - התפזרנו בכל העולם,  רּו, ֵמַהר ְלִגְבָעה ְולֹא ׁשָ ּזְ לּו ְוִהְתּפַ ר ָגּ ֲהמֹוֵנְך ֲאׁשֶ
ואנחנו זוכרים את הגדרות של התורה. זוכרים היום הזה פסח, היום הזה כיפור, 
היום הזה שבת. ולא שכחנו יום שבת אפילו שעברו עלינו אלפיים שנה בגלות. 
זוכרים יום שבת, לא ביום ראשון כמו שעושים הנוצרים ולא ביום ששי. זוכרים 

את השבת ושומרים אותה. 
אחר כך רבי יהודה הלוי מתגעגע עוד יותר לתקופה שהיו אורים ותומים בזמן 
ִיְך  ָגְדָלן ְוִאם, ֶהְבָלם ְיַדּמּו ְלֻתּמַ ְנָער ּוַפְתרֹוס ֲהַיַעְרכּוְך ּבְ דוד המלך, לפניו ואחריו: “ׁשִ
ְואּוָרִיְך" - האם ההבלים שלהם, הדמיונות שלהם, הכמרים שלהם, אפשר להשוות 
בין ה”אורקול” של היוונים שכביכול מגלה עתידות לאורים ותומים? מה יצא 
ממנו? יוון הלכה היא וכל הדמיונות שלה. רומי הלכה עם כל האמפריה והגבורה 
והעזות שלה. לא נשאר מהם זכר, רק זכר קלוש. ועם ישראל חי למרות הכל. יש 
לו תורה, נביאים, כתובים, משנה, גמרא, רמב”ם, שלחן ערוך, יש לו הכל. “ֶאל ִמי 
יַחִיְך” – כשאתה רואה את דוד המלך אתה רואה אדם מיוחד. אתה קורא  ְיַדּמּו ְמׁשִ
תהלים ולבך נמס לקרוא את הפרקים של התהלים. אפילו חילוניים מרגישים 
ִיְך  בתהלים משהו מיוחד. ובמיוחד “משיחיך” - משיח ה’. “ְוֶאל ִמי ְנִביַאִיְך ְוֶאל ִמי ְלִוַיּ
ָרִיְך” - המשוררים בבית המקדש והלויים. והנביאים שגילו אחרית מראשית,  ְוָשׁ
התורה מגלה שכעבור אלפי שנים באחרית הימים – “ושבת עד ה’ אלקיך ושמעת 
בקולו” )דברים ד’, ל’(, “אם יהיה נדחך בקצה השמים” )דברים ל’, ד’(. תהיו מפוזרים 
בעולם כולו ואתם תחזרו לארץ ישראל. נבואה כזאת אין לשום אומה בעולם22. 
ל-ַמְמְלכֹות ָהֱאִליל" - כל המלכויות  ִליל ָכּ ֶנה ְוַיְחלֹף ְכּ רבי יהודה הלוי ממשיך: “ִיׁשְ
האלה שהם מלכויות של עבודה זרה, של אמונות תפלות, של דמיונות יעברו מן 

22.  פעם ד”ר יעקב הרצוג )בנו של הרב הראשי רבי יצחק אייזיק הלוי הרצוג זצ”ל, היה יד ימינה 
של גולדה מאיר( ישב פעם עם ראשי דתות מכל הדתות, ואמר להם: תגידו לי, יש לכם נבואה 
כזאת?! הסתכלו אחד בפני השני לחפש אם יש להם נבואה כזאת בספריהם. אין! רק לעם 
ישראל. תתפזרו עד סוף העולם – “והפיצך ה’ בכל העמים, מקצה הארץ ועד קצה הארץ” 
)דברים כ”ח, ס”ד(. אבל יגיע זמן שתבואו לכאן – “ושב ה’ אלקיך את שבותך ורחמך, ושב 

וקבצך מכל העמים” )שם ל’, ג’(.



העולם. לוקחים בן אדם ועושים ממנו נביא, והוא לא ידע אפילו לקרוא ולכתוב. 
לוקחים בן אדם ועושים אותו בן אלקים. מה השגעון הזה?! לאלקים יש בנים?! 
זה ממלכות האליל. כל אלה יחלפו מהעולם. “ָחְסֵנְך ְלעֹוָלם" - יש יופי בתורה, יש 
יופי באמונה של ישראל. חוסנך בערבית - חוסנה – יפה. “חוסנך לעולם” - היופי 
שלך קיים לעולם, “ְלדֹור ָודֹור ְנָזָרִיְך” - הכתרים שלך - כתר תורה, כתר כהונה 

וכתר מלכות קיימים לדור ודור23. 
המלים האחרונות של רבי יהודה הלוי הם נחמה. אנחנו קוראים אותם ביום תשעה 
ֵרי  “ַאְשׁ באב אחרי שגמרנו את כל הקינות. מותר לומר כמה מלים של נחמה. 
יַע” - אשרי מי שמחכה ויש לו סבלנות, אלף ושמונה מאות שנה, אלף  ה ְוַיִגּ ְמַחּכֶ
ותשע מאות שנה. “ְוִיְרֶאה ֲעלֹות, אֹוֵרְך” - יראה איך האור של עם ישראל עולה, 
איך ארץ ישראל נבנית, איך ירושלים תפארת כל הערים שבעולם, העיר הכי יפה 
ָחָרִיְך”. למה אמר שחרייך? כי המדרש אומר )ירושלמי ברכות  ְקעּו ָעָליו ׁשְ בעולם. “ְוִיָבּ
פ”א ה”א( הגאולה תבוא כמו השחר. “על איילת השחר” )תהלים כ”ב, א’( - קמעא 

ִחיַרִיְך" - עם ישראל נבחרים מן האומות. אנשים  טֹוַבת ּבְ קמעא. ואז “ִלְראֹות ּבְ
אומרים מה פתאום? אבל זו האמת, עם ישראל נבחרים מכל האומות. אף פעם 
לא רצחנו אנשים, אפילו שעשו לנו הגרמנים הארורים בשואה מה שעשו, אנחנו 
היינו מהנרדפים ולא מהרודפים. אנחנו עזרנו לכמה וכמה מדינות, והכלכלה 
שלהן התפתחה. לא היה לנו כמו מה שקורה היום במדינות אירופה כאן מחבלים 
ְמָחֵתְך” - לעלוז בשמחת  ִשׂ וכאן דאע”ש, אין דבר כזה אצל עם ישראל. “ְוַלְעלֹז ּבְ

ׁשּוֵבְך ֱאֵלי ַקְדַמת ְנעּוָרִיְך”.  עם ישראל ובשמחת ארץ ישראל. “ּבְ
בליל תשעה באב אומרים תקון חצות, אבל תקון רחל בלבד. אין דבר  רבותי! 
כזה בכל השנה. או שאומרים תקון רחל ולאה, או שאומרים תקון לאה בלבד 
כמו בליל ראש חודש וחנוכה וכדו’, או שלא אומרים בכלל כמו בשבתות וימים 
טובים. תשעה באב שונה מכולם. מי שקם בחצות הלילה עד עמוד השחר ישב 
על הרצפה ויקרא תקון רחל. ובזכות זה “כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה 

בשמחתה” )תענית דף ל’ ע”ב(. במהרה בימינו אמן ואמן.
23.  הכהנים מאהרן הכהן עד היום הן שמורים. פעם עשו נסיון, עשו בדיקה בלשון ומצאו שכל 
הכהנים בעולם יצאו מאבא קדמון אחד לפני 106 דורות. מי זה יכול להיות? זה אהרן הכהן.



א. ַהָּׁשָנה ְבַׁשַּבת ֶעֶרב ִּתְׁשָעה ְבָאב, ֻמָּתר ֶלֱאכֹל ַהּכֹל ָּבָׂשר ְועֹוף 

ְוכּו', "ַמֲעֶלה ַעל ֻׁשְלָחנֹו ֲאִפּלּו ִכְסֻעַּדת ְׁשֹלמֹה ַהֶּמֶלְך ִּבְׁשָעתֹו" 

)שלחן ערוך סימן תקנ"ב סעיף י'(. ַוֲאִפּלּו ִבְסֻעָּדה ַמְפֶסֶקת ֶׁשִהיא 

ְסֻעָּדה ְׁשִליִׁשית ֻמָּתר. ַרק ָצִריְך ִלְגמֹר ֶאת ַהְּסֻעָּדה ְקָצת ִלְפֵני 

ַרק  ַהֹּזאת  ַּבַּׁשָּבת  ְּבֶג'ְרָּבא ֶׁשאֹוְכִלים  ִמְנָהג  ְוָהָיה  ַהְּׁשִקיָעה. 

ָּדִגים. ֲאָבל ָמָרן ַרִּבי ַכְלפֹון ַהּכֵֹהן ַזַצ"ל ִהְתַנֵּגד ָלֶזה )ַוֲאִפּלּו ָאַמר 

)בספרו שו"ת שואל ונשאל ח"א חלק או"ח סימן ל"ה( ֶׁשֵּמִעַּקר ַהִּדין ֹלא 

ְצִריִכים ַלֲעׂשֹות ַהָּתָרה ַעל ֶזה ִּכי ָאסּור ַלֲעׂשֹות ִעּנּוי ְּבַׁשָּבת. ֲאָבל ְּכַדאי 

ַלֲעׂשֹות ַהָּתָרה ַעל ֶזה(. )גליון 24 אותיות ט"ז, י"ז – השיעור עמ' תט"ז(.

ב. ֵיׁש ַהְרֵּבה ֶׁשּנֹוֲהִגים ַלֲעׂשֹות ִּבְרַּכת ַהְּלָבָנה ְבמֹוָצֵאי ִתְׁשָעה 

ְּבָאב, ְוֵיׁש ָּבּה ִׂשְמָחה ְמֻיֶחֶדת, ִּכי ֶזה ָּבא ַאֲחֵרי ֶׁשַּצְמנּו ּוָבִכינּו 

ַחי  ִיְׂשָרֵאל  ָּדִוד ֶמֶלְך  ְואֹוְמִרים:  ּוָבִאים  ַהֻחְרָּבן.  ַהּיֹום ַעל  ָּכל 

ְוַקָּים. ְוֵיׁש נֹוֲהִגים ִלְפֵני ֶׁשעֹוִׂשים ִּבְרַּכת ַהְּלָבָנה ֶלֱאכֹל ַמֶּׁשהּו 

ִלְפֵני, ְּכֵדי ֶׁשַּיֲעׂשּו ִבְרַּכת ַהְּלָבָנה ְּבַהְרָּגָׁשה טֹוָבה ְוֹלא ְבָרָעב. 

ָאז  ַהְבָּדָלה,  ַלֲעׂשֹות  ָצִריְך  ִּכי  ֶלֱאֹכל  ֶאְפָׁשר  ִאי  ַהָּׁשָנה  ֲאָבל 

עֹוִׂשים ֶאת ִּבְרַּכת ַהְּלָבָנה ְּכֶׁשֲעַדִין ְׁשרּוִיים ְּבַתֲעִנית. ֲאָבל ֲאַנְחנּו 

עֹוִׂשים ִּבְרַּכת ַהְּלָבָנה ִלְפֵני ִתְׁשָעה ְבָאב, ִּכי ֶזה ֹלא ְכמֹו ְּביֹום 

ִּכּפּור ֶׁשאֹוְמִרים ֶׁשָעִדיף ְלַחּכֹות ִעם ִּבְרַּכת ַהְּלָבָנה ְּכֵדי ֶׁשְּנָבֵרְך 

אֹוָתּה ְּכֶׁשֲאַנְחנּו ְמֻכָּפִרים, ִּכי ְּבִתְׁשָעה ְּבָאב ַעְכָׁשו ֵאין ֶהְבֵּדל 

ִאם ְנָבֵרְך ִלְפֵני אֹו ַאֲחֵרי. ָלֵכן ִאם ִיְהֶיה ַלְיָלה ֶׁשּנּוַכל ַלֲעׂשֹות 

ִּבְרַּכת ַהְּלָבָנה ִלְפֵני ִּתְׁשָעה ְּבָאב, ַנֲעֶׂשה. )גליון 221 אות י"ט, וגליון 

24 אות ל"ז – השיעור עמ' ל"ז, וראה שם(.

ג. ְּבמֹוָצֵאי ִתְׁשָעה ְבָאב ֵיׁש ַמְחִמיִרים ֶׁשֹּלא ֶלֱאכֹל ָּבָׂשר. ּוָמָרן 

ַהֻּׁשְלָחן ָערּוְך )סימן תקנ"ח( ָּכַתב ֶׁשֶּזה ִמְנָהג ָּכֵׁשר ֹלא ֶלֱאכֹל 

ָּבָׂשר ְּבי' ְּבָאב )ְוָהַרָמ"א אֹוֵמר ֶׁשֶּזה ַעד ֲחצֹות, ֲאָבל ִמָּמָרן ַמְׁשָמע ָּכל 

ַחי )ראה שנה ראשונה פרשת דברים אות ט"ו(  ְוַהֶּבן ִאיׁש  ַהּיֹום(, 

ַמִּתיר ֶלֱאכֹל ָּבָׂשר ְּבמֹוָצֵאי ִתְׁשָעה ְבָאב )ִּכי ְּבַבְגָדאד ָהָיה ָקֶׁשה 

ַלֲעמֹד ָּבֶזה, ֲאָבל ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ֶׁשֵּיׁש ָלנּו ַגם ַמְזָּגן ְוַגם ֲאִויר יֹוֵתר נֹוַח, 

ָאז ְּכַדאי ֹלא ֶלֱאכֹל ָּבָׂשר ַּבֲעָׂשָרה ְבָאב(, ְוָהָיה ִמְנָהג ְמֻיָחד ֶׁשאֹוְכִלים 

ָּבָׂשר ַּדְוָקא ְבמֹוָצֵאי ִתְׁשָעה ְבָאב ְּכֵדי ְלִהְתַחֵּזק ַאֲחֵרי ַהַּתֲעִנית. 

)ּוְבָׁשָנה ֶׁשּמֹוָצֵאי ִתְׁשָעה ְבָאב ֶזה ְכָבר ֵליל י"א ְּבָאב ]ְּכֶׁשִּתְׁשָעה ְבָאב 

ָּדחּוי[, ַּגם ַלַּמְחִמיִרים ֹלא ֶלֱאכֹל ָּבָׂשר ְּביֹום ֲעִׂשיִרי ְבָאב, ֵאין ׁשּום ְּבָעָיה 

ֶלֱאכֹל ָּבָׂשר ִּכי ֶזה יֹום י"א. ְוַהִּמְנָהג ֶׁשָּלנּו ֶׁשְּבמֹוָצֵאי ַתֲעִנית ֹלא אֹוְכִלים 

ָּבָׂשר ְּבָכל ַהַּתֲעִנּיֹות )חּוץ ִמּמֹוָצֵאי יֹום ִּכּפּור, ְוַתֲעִנית ֶאְסֵּתר ֶׁשֶּזה ֵליל 

ּפּוִרים(, ּוִמי ֶׁשּנֹוֵהג ֵּכן, ָאז ֶׁשּיֹאַכל ַמֶּׁשהּו ַאֵחר ַּגם ְּבָׁשָנה ֶׁשִּתְׁשָעה ְבָאב 

73 אות ל"ג,  24 אות ל"ח – השיעור עמ' תכ"ו, וגליון  ָּדחּוי(. )גליון 

וגליון 74 אות כ"ח(.

"הגהות דחד יומא" מי כתב? על מה? 
ולמה נקראו כך?

תשובה לחידה נמצאת בעלון הנוכחי. תשובות ניתן לענות בקו 
 בית נאמן  079-9270505 שלוחה 21

  )חובה לציין שם וכתובת בצורה ברורה!(. 
נא לשלוח התשובות עד יום ראשון בערב

ומדוע? חנוכה, מחשש מהשלטון.  נרמז במשנה  רק  קודם:  משבוע  פתרון 
הזוכה:  מרדכי – אשדד

פתרון התמונה: מרן הראשון לציון הגאון רבי אליהו בקשי דורון זצ"ל בלשכתו, עם 
יבל"ח מורנו הרב הגאון רבי דוד עידאן שליט"א ראש הכולל וראב"ד כסא רחמים 

והרב הגאון רבי יוסף פררה שליט"א. הזוכה:  ישראל פרי - חיפה

תשובה ניתן לענות בקו 
בית נאמן 079-9270505 

שלוחה 22. נא לשלוח 
התשובות עד יום ראשון 

בערב
בין הפותרים נכונה 

יוגרל פרס )חובה לציין שם 
וכתובת בצורה ברורה(

א. ְּכֶׁשּמֹוִציִאים ֵסֶפר ּתֹוָרה, אֹוְמִרים "ִּבְמקֹום ַאְׁשֵרי ָהָעם, ֵאיָכה 

ָזָהב יּוַעם" ְוכּו'. ְוָכל ַּפַעם ְמַסְּיִמים ְּבָפסּוק. ְּבַאַחת ַהְּפָעִמים 

ָּכתּוב: "ּוִבְמקֹום ַמָּפה ָיָפה, ְוָחֵסר ְצִעיָפה". ָמה ַהֵּפרּוׁש ְוָחֵסר 

ְצִעיָפה? ֵאין ָּפסּוק ָּכֶזה. ָרִאיִתי ִגיְרָסא ָיָפה ְמאֹד ְּבֵסֶפר ְמַנֵחם 

ִצּיֹון: "ַוָּתַסר ְצִעיָפּה", ְוֶזה ְלׁשֹון ָּפסּוק "ַוָּתַסר ְצִעיָפּה ֵמָעֶליָה 

ַוִּתְלַּבׁש ִּבְגֵדי ַאְלְמנּוָתּה" )בראשית ל"ח י"ט(. ְוַהַּכָּוָנה ֶׁשִּבְמקֹום 

ִּכי ֵיׁש  ַהָּצִעיף ֶׁשָּלּה,  ָיָפה ַעל ַהֵּסֶפר ּתֹוָרה, הֹוִרידּו ֶאת  ַמָּפה 

ֶׁשַּמְלִּביִׁשים ֶאת ַהֵּסֶפר ּתֹוָרה ִּבְמִעיל ָׁשחֹר, ְוֵיׁש ֶׁשֹּלא ַמְלִּביִׁשים 

ָעָליו ְּכלּום. ָלֵכן אֹוְמִרים "ַוָּתַסר ְצִעיָפּה", ְוַגם ַמִּפיק ַּבֵה"א. ּוִמי 

ֶׁשָּיכֹול ְיַתֵּקן ַּבִּסּדּור ֶׁשּלֹו ְלִתְׁשָעה ְבָאב, אֹו ֶׁשִּיַּקח ֶאת ַהִּסּדּור 

ֶׁשל ַהְּיִׁשיָבה ְוָׁשם ַהּכֹל ְמֻתָּקן. )גליון 122 אות ט'(.

ב. ָצִריְך ִלְקרֹא ֶאת ַהִּקינֹות ַּבֲהָבָנה, ְוֹלא ִלְבֹלַע אֹוָתם. ִאם ָאָדם 

ֹלא יֹוֵדַע ִעְבִרית, הּוא ֹלא ֵמִבין ֶאת ָהעֶֹמק ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהם, ְוֹלא ַמְרִּגיׁש 

ְּכלּום. ֵיׁש ִקינֹות ַעל ֵּגרּוׁש ְסָפַרד, ְוֵיׁש ִקינֹות ַעל ָהִאיְנְקִויִזיְצָיה, 

ְוֵיׁש ִקינֹות ַעל ֶאֶלף ַוֲחֵמׁש ְמאֹות ִמְׁשָּפחֹות ֶׁשֶּנֶהְרגּו ִביֵמי ְבנֹו 

ֶׁשל ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ַהָּנִגיד. ]וראה עוד במדור למען תספר[. ַאָּתה 

קֹוֵרא ּוַמְרִּגיׁש ֶאת ַהְּכֵאב ֶׁשל ַעם ִיְׂשָרֵאל. ֹלא ְכמֹו ָאָדם ֶׁשָּבא 

ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ּוְבקִֹׁשי קֹוֵרא "ֵאיָכה", ְּבֶׁשַבע ָוֵחִצי הֹוֵלְך ַהַּבְיָתה, 

ּוְמַׂשֵחק ַעד ִמְנָחה... )גליון 173 אות י"ח(.

ג. ַהִּקיָנה ֶׁשל ַרִּבי ְיהּוָדה ַהֵּלִוי "ִצּיֹון ֲהֹלא ִתְׁשֲאִלי" ָׁשָוה ִמיְליֹוִנים. 
ַהִּקיָנה ַהּזֹאת ֵהִריָמה ֶאת ַיֲהדּות ַאְׁשְּכַנז ֶׁשָהיּו ְיֵׁשִנים ַּבָּגלּות, 

ַעד ֶׁשַהַּיֲעֵב"ץ ּכֹוֵתב: ָׁשַכְחנּו ֶׁשֵּיׁש ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ְוָׁשַכְחנּו ֵמַהּכֹל, 

ֲאַנְחנּו ִנְמָצִאים ְּבסֹוף ָהעֹוָלם ְּבחֶֹׁשְך ּוַבֲאֵפָלה, ְּבָמקֹום ֶׁשֵאין 

ְנבּוָאה ְוֹלא ְכלּום, ְוֹלא ְכמֹו ַאֵחינּו ַהְּסָפַרִּדים ֶׁשִּנְמָצִאים ְּבסּוְרָיא 

ְוַכּדֹו', ּוְקרֹוִבים ַלָּמקֹום ֶׁשל ַהְּנבּוָאה )ועי' בהקדמתו לסדורו דף י"ג 

ע"א(. ָהַאְׁשְּכַנִּזים ָקְראּו ֶאת ַהִּקיָנה ַהּזֹאת ְּבָכל ִּתְׁשָעה ְבָאב, ְוֶזה 

ָנַתן ָלֶהם ִהְתעֹוְררּות ַלֲעלֹות ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל. ְוהּוא אֹוֵמר ַּבִּקיָנה 

ֲאִסיַרִיְך", ַּבּׁשּוָרה ָהַאֲחרֹוָנה ָׁשם:  "ִצּיֹון ֲהֹלא ִתְׁשֲאִלי ִלְׁשלֹום 

"ַאְׁשֵרי ְמַחֶּכה ְוַיִּגיַע ְוִיְרֶאה ֲעלֹות, אֹוֵרְך ַוְיַבְּקעּו ָעָליו ְׁשָחַרִיְך", 

ְּכלֹוַמר ַאְׁשֵרי ִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו ַסְבָלנּות, ְוַלְמרֹות ָּכל ַהֶחְסרֹונֹות ֶׁשֵּיׁש 

ָּכאן ְּבָיֵמינּו הּוא יֹוֵדַע ֶׁשַּיִּגיַע ַהְּזַמן ֶׁשִּיָּבְקעּו ָעָליו ְׁשָחַרִיְך, "ָאז 

ִיָּבַקע ַּכַּׁשַחר אֹוֶרָך ַוֲאֻרָכְתָך ְמֵהָרה ִתְצָמח, ְוָהַלְך ְלָפֶניָך ִצְדֶקָך 

ְּכבֹוד ה' ַיַאְסֶפָך" )ישעיה נ"ח ח'(. ְוֶזה ֹלא ַרק ַעל ָאָדם ְּפָרִטי, ֶאָּלא 

ַעל ָּכל ַעם ִיְׂשָרֵאל. ָלֵכן ָּכתּוב ַּבְּסָפִרים ֶׁשַהִּסיָמן ֶׁשל ַהַהְפָטרֹות 

ָהֵאֶּלה ֶזה דש"ח, ֶׁשֶּזה ָראֵׁשי ֵתבֹות 'ִּדְבֵרי ִׁשְמעּו ֲחזֹון'. ֲאָבל 

ֶזה ַגם ָראֵׁשי ֵתבֹות "ּדֹור ֶׁשֻּכּלֹו ַחָּיב", ֶׁשֲאִפּלּו ִיְהֶיה ּדֹור ֶׁשֻּכּלֹו 

ַחָּיב ֵאין ְלִהְתָיֵאׁש ִמן ַהְּגֻאָּלה, ִּכי יֹום ֶאָחד ָתבֹא ַהְּגֻאָּלה. ָלֵכן 

ְזַמן  ְוהּוא  ְׁשָחַרִיְך,  ָעָליו  ֶׁשִּיָּבְקעּו  ִלְזַמן  ֻּכָּלנּו  ִנְזֶּכה  ְּבֶעְזַרת ה' 

ַהְּגֻאָּלה ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו, ָאֵמן ְוָאֵמן. )גליון 121 אות כ"ז, וגליון 173 

אות ג', וגליון 222 הערה 1. וראה בגליון 268 אות ז'(.

 ָהיּו ְזֵקִנים ֶׁשִּנְּׁשקּו ֶאת ֶהָעָפר
ַּכֲאֶׁשר קֹוְרִאים ֶאת ַהִּקינֹות ְּבִתְׁשָעה ְבָאב, ְּכַדאי ֵּבין ִקיָנה ְלִקיָנה 

ִיְׂשָרֵאל  ְלַהְסִּביר ְקָצת, ִּכי ִמי ֶׁשּיֹוֵדַע ֶאת ַהִהְסטֹוְרָיה ֶׁשל ַעם 

ֶׁשֲאַנְחנּו  ַהִּקינֹות  ֶאת  ֵמִבין  ִמֶּׁשָּלּה(  ִהְסטֹוְרָיה  ָלּה  ֵיׁש  ֵעָדה  )ְוָכל 

ִקיָנה ֶׁשִהְתַחְּבָרה ַעל  ְבָאב. ֵיׁש  ְּבֵליל ִּתְׁשָעה  קֹוְרִאים אֹוָתם 

ֲהִריַגת ְיהּוִדים ִּבְגָראְנָּדה, ַאֲחֵרי ֶׁשַרִּבי יֹוֵסף ַהֵּלִוי ַהָּנִגיד ִנְרַצח 

ְּביֹום ַׁשָּבת ִּתְׁשָעה ְבֵטֵבת ְׁשַנת ַאְרַּבַעת ֲאָלִפים תתכ"ז, ְוַרִּבי 

ִיְצָחק ֶּבן ַגַּיאת ָּכַתב ַעל ֶזה ִקיָנה: "ֵהיַכל ה', ֵהיַכל ה', ֵהיַכל ה', 

ַהַעל ְׁשאֹונֹו ַרּבּו ְזדֹוַני". ֵיׁש ִקיָנה ַעל ַהְּגֵזרֹות ֶׁשל ָהִאיְנְקִויִזיְצָיה 

ֶּבן  ְיהּוָדה  ִקיָנה ֶׁשָּכַתב ּדֹון  ְוֵיׁש  ָאָנה",  ּוַמְתִחיָלה "ּבֹוֵרא ַעד 

ִיְחָיא ַעל ַהְּגֵזרֹות ִּבְסָפַרד ִּבְׁשַנת קנ"א, ְוִהיא ַמְתִחיָלה "ְיהּוָדה 

ְוִיְׂשָרֵאל ְּדעּו ַמר ִלי ְמאֹד", ְוַאַחר ָּכְך אֹוֵמר ָחְסָרה ְוָחְסָרה ְוכּו', 

ְוַהִּבּטּוִיים ֶׁשָּלּה ָּכל ָּכְך ִנְפָלִאים. ֵיׁש ִקיָנה ֶׁשָּכַתב ַרִּבי ְיהּוָדה ַהֵּלִוי 

ַעל ֲהִריַגת ְזַכְרָיה ַהָּנִביא, ְוהּוא ְמָתֵאר ֶאת ֶזה ְּכִאּלּו הּוא רֹוֶאה 

ְבֵעיָניו, "ְוָדם עֹוֶלה ֵּבין ְּדֵמיֶהם ְּכַים ִויאֹור ִמְצַרִים". ּוְכֶׁשַאָּתה 

קֹוֵרא ֶאת ַהִּקינֹות ָהֵאֶּלה ַאָּתה ַמְרִּגיׁש ַצַער ֶׁשל ִּתְׁשָעה ְבָאב.

 ֲאָבל ְּבִמְנָחה ַאָּתה ִנְרָּגע ַלֲחלּוִטין. ַאֶּתם יֹוְדִעים ָמה אֹוְמִרים 

ָמה  ַּבֲהמֹוָנם",  ִמְתַעְּלִפים  ָקְדָׁשם  ְנֵוה  ֶאל  "ֲאִׁשיֵבם  ְּבִמְנָחה? 

ַהֵּפרּוׁש? ְּכֶׁשִּיְׂשָרֵאל חֹוְזִרים ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ַאֲחֵרי ַאְלַּפִים ְׁשנֹות 

ָּגלּות ֵהם ִמְתַעְּלִפים ַּבֲהמֹוָנם. ּוָמַתי ִהְתַקֵּים ַהָּדָבר ַהֶּזה? ְּכֶׁשָּבאּו 

ַהֵּתיָמִנים ָלָאֶרץ ִּבְׁשַנת תש"ט ְּבִמְבַצע "ַמְרַבד ַהְּקָסִמים" ְוָיְרדּו 

ַלֲחלּוִטין!  ְוִנְרְּדמּו  ֶהָעָפר  ֶאת  ֶׁשִּנְּׁשקּו  ְזֵקִנים  ָהיּו  ֵמַהָּמטֹוס, 

ִנְפְטרּו ָכָכה, ְוַאף ֶאָחד ֹלא ָבָכה ֲעֵליֶהם, ַרק ָאְמרּו: "ֵאֶּלה ָזכּו 

ִלְראֹות ֶאת ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ָּבֶרַגע ָהַאֲחרֹון ֶׁשָּלֶהם". ַוֲאֵחִרים ָהיּו 

ְמֻעָּלִפים ְוֵהִעירּו אֹוָתם ֵמֶעְלפֹוָנם. ְוזֹוִהי ַהַּכָּוָנה: "ֲאִׁשיֵבם ֶאל 

ְנֵוה ָקְדָׁשם ִמְתַעְּלִפים ַּבֲהמֹוָנם", ָּכל ִמָּלה ְבֶסַלע! ָלֵכן ִלְקרֹא 

ֶאת ֶזה ְוֶאת ַהֶּנָחמֹות ָהֵאֶּלה, "ַנֲחמּו ַנֲחמּו ַעִּמי" )ישעיה פרק מ' 

פסוק א'(. )גליון 73 אותיות ל"ה ול"ו(.

"צֹוֵחק ִמי ֶׁשּצֹוֵחק ַאֲחרֹון"
ָמָרן )בבית יוסף סימן תקנ"ד( ֵמִביא ַדַעת ַחְכֵמי ַאְׁשְּכַנז, ֶׁשִאם 

ָאָדם הֹוֵלְך ָּבְרחֹוב ֶׁשל ַהּגֹוִים ֻמָּתר לֹו ִלְלּבֹׁש ַנֲעַלִים, ִּכי ַיְלִעיגּו 

ָעָליו ָּבֶזה. )ְוֵיׁש ַמֲחֹלֶקת ִאם ֶאְפָׁשר ְלַהִּתיר ַרק ְּכֶׁשֶּזה ְרחֹוב ֶׁשל ּגֹוִים, 

אֹו ֲאִפּלּו ְרחֹוב ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ְוֵיׁש ּגֹוִים ֲאָחִדים ָּבְרחֹוב(. ְוָתַמּה ָמָרן ַעל 

ֶזה: ָמה ִאְכַּפת ְלָך ֶׁשַּיְלִעיגּו ָעֶליָך?! ֲהֵרי ֶזה יֹום ִּתְׁשָעה ְבָאב 

ְוָאסּור ִלְלּבֹׁש ַנֲעַלִים. ְוֵיׁש ִלי ְרָאָיה ְכַדַעת ָמָרן, ִּכי ָקָראִתי ְבֵׁשם 

סֹוְפִרים רֹוָמִאים ֶׁשָהיּו ִבְזַמן ַהֻחְרָּבן ִּביֵמי ַאְדִרָּיאנּוס ִיַּמח ְׁשמֹו 

ְלָפחֹות  ְוָהַרג  ַּבר ּכֹוְכָבא  ֶׁשָעָׂשה ִעם  ַדי לֹו ָמה  ְוִזְכרֹו, ֶׁשֹּלא 

ֲחִצי ִמיְליֹון ְיהּוִדים, ֶאָּלא ֶׁשַאַחר ָּכְך ָלַקח ֶאת ְירּוָׁשַלִים, ְוָהַפְך 

ְוָקָרא ָלּה "ִאיְלָיה ַקִּפיטֹוִליָנה",  אֹוָתּה ְלִעיר ֶׁשל ֲעבֹוָדה ָזָרה 

ְוָגַזר ֶׁשָאסּור ַלְּיהּוִדים ָלגּור ָׁשם. חּוץ ִמּיֹום ֶאָחד ַּבָּׁשָנה ְּביֹום 

ִּתְׁשָעה ְבָאב, ֶׁשָּנַתן ָלֶהם ְרׁשּות ִלָּכֵנס ִלירּוָׁשַלִים. ַהּסֹוֵפר ָהרֹוָמִאי 

כֹוֵתב: "ַהְּיהּוִדים ָהיּו ָבִאים ְּביֹום ִּתְׁשָעה ְבָאב, ְיֵחִפים ְרֵעִבים 

ִלָּכֵנס ִלְבּכֹות ַעל ַהּכֶֹתל  ּוְצֵמִאים, ּוְמַׁשְּלִמים ְּפרּוָטה ֶׁשּיּוְכלּו 

ַהֶּזה". ִמָּכאן רֹוִאים ֶׁשָהיּו ְיֵחִפים ַּגם ְּבָמקֹום ֶׁשֻּכָּלם ּגֹוִים, ִּכי 

"ְנִעיַלת ַהַּסְנָּדל" ֲאסּוָרה ְבִלי ָחְכמֹות.

ָהרֹוָמִאי ַהֶּזה ַבִּסּפּור ָׁשם צֹוֵחק 

ַעל ַהְּיהּוִדים, ֲאָבל ֶׁשִּיְצַחק ַעד 

ָמָחר, צֹוֵחק ִמי ֶׁשּצֹוֵחק ַאֲחרֹון, 

ֶׁשֶּנֱאַמר "ַוִּתְׂשַחק ְליֹום ַאֲחרֹון" 

)משלי ל"א כ"ה(... ֵאיפֹה רֹוִמי 

ַהּיֹום? ֹלא ִנְׁשָאר ִמֶּמָּנה ְמאּוָמה, ֹלא ֵמַהָּדת ֶׁשָּלּה, ֹלא ֵמַהָּׂשָפה 

ֶׁשָּלּה, ֹלא ֵמַהַּתְרּבּות ֶׁשָּלּה, ֹלא ֵמָהָעְצָמה ֶׁשָּלּה, ֹלא ִנְׁשָאר ְּכלּום. 

ָאְמָנם ֵיׁש ָמקֹום ָּבעֹוָלם ֶׁשִּנְקָרא "רֹוָמא", ֲאָבל ֹלא ָׁשֶוה ְכלּום, 

"ָוָאֶרץ ָׁשַפל רֹוִמי", רֹוִמי ָנְפָלה ָלָאֶרץ ֹלא ִנְׁשָאר ִמֶּמָּנה ְכלּום. 

ָצִריְך ָלַדַעת ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא רֹוֶצה ְקָצת ַסְבָלנּות, ִּכי הּוא 

ְמַחֶּכה ְלַעם ִיְׂשָרֵאל ֶׁשַּיְחְזרּו ִבְתׁשּוָבה. )גליון 122 אותיות י“ח וי“ט(.


