
א. “המנהג עולמו בחסד ובריותיו ברחמים”.  ב. כל חידוש בתורה זו מתנה מהשמים.  ג. ימי בין המצרים.  ד. ללכת לים ולתת מכות לתלמידים 
בימים אלו.  ה. ברכת “שהחיינו” וברכת “הטוב והמטיב” בימים אלו.  ו. למה בברכה רביעית של ברכת המזון אומרים “לעד”?  ז. הקב”ה מעניש 
את כל מי שעושה רע לישראל.  ח. נישואין בימים אלו.  ט.  שמיעת שירים בימים אלו מותר רק ביום ששי אחר חצות היום.  י. סיומי מסכתות בימים אלו.  
יא. כשפרנסתו באה מכלי שיר מה יעשה?  יב. תספורת בימים אלו.  יג. תשעה באב זה לא זמן להתכונן לטיול.  יד. ביאור מה שאומרים בקינות בליל תשעה 

באב “על קריה נפלאתה אשר הושתה בתה”.  טו. “נקי יהיה לביתו שנה אחת ושמח את אשתו אשר לקח”.

“הולך אל דרום”
שבוע טוב ומבורך1. השבוע הזה לפני כמה שנים אשתי ז”ל עשתה ניתוח לב א. 

פתוח, אמרו לנו תעשו אצל הרופא הזה ויש כאלו אמרו אצל הרופא הזה, אבל הרב 
משה לנדא זצ”ל אמר תעשו רק בדרום אפריקה, יש שם בית חולים טוב בשביל 
מחלות לב, ויש שם את ד”ר קינזלי ביוהנסבורג. זו ההזדמנות היחידה שהייתה לי 
בחיים ליסוע לדרום אפריקה, ושם זה משהו מיוחד, החורף קיץ והקיץ חורף. החורף 
שלנו זה הקיץ שלהם. והגשם יורד שעה אחת ביום מארבע עד חמש, וכל היום כולו 
בסדר גמור. החיים שם קלים מאד. דירה ששווה כאן מאתים אלף דולר, שם היא 
שווה מאה דולר... היה בית שיש בו גנים ופרדסים ובריכה והכל, ויש בו חדר בשביל 
הגויה שעובדת שם ומנקה ועושה דברים כאלה, ומקבלת סך הכל מאה דולר בחודש, 
ממש כלום. אבל היה להם דבר מיוחד, ששום דבר של פריצות לא נכנס לשם. פעם 
בא לשם ישראלי אחד )ככה ספרו לי( ובידו חוברות מלוכלכים ומזויפים, לקחו אותם 
בשדה התעופה ואמרו לו לא להכניס אותם, שיקח אותם בחזרתו, כאן לא להיכנס! 
ולכן יש להם שפע וברכה ובריאות. הלוואי שאנחנו היינו עושים כאן ככה, הלוואי2. 
]חזק וברוך לר’ כפיר פרטוש הי”ו על הפיוט “לבי לירושלים, מבשר לה אתן” מר’ מנחם    .1
מוסטקי[. אומרים בשם אבן עזרא “לא תחרוז בשור ובחמור יחדיו” )ע”פ דברים כ”ב, י’(. בספר 
שירי דוד )דף כ”ד ע”א( אומר שיש שיר עובר שהוא “חרוז דל”, ויש שיר ראוי שהוא “חרוז בינוני”, 
ויש שיר משובח שהוא “חרוז עשיר”. חרוז עשיר זה שלוש אותיות דומות ונעות, למשל “דברים 
– גברים - נברים” - ברים ברים  ברים, חרוז בינוני זה שתי אותיות דומות, למשל “כפרים – 
הדרים” - רים רים. חרוז דל זה כמו כאן: “מוקפת בחומה – ממך תצא תורה”, מה הקשר ָמה 
עם ָרה? זה לא הולך. הייתי מציע למחבר במקום לומר: “ממך תצא תורה” שיאמר “כי ממך 
תורה וחכמה”, זה הולך עם בחומה. צריך ללמוד חרוזים, כמה שיהיו קרובים לחרוז הקודם 
זה חשוב. אבל לזרוק ככה חרוזים בערך, זה לא טוב. היום כבר אין כלום, אתה יכול לומר מה 
שאתה רוצה, אבל צריך לחזור למדות אבותינו הראשונים בספרד שלא עשו חרוזים דלים. 
ועוד דבר אחד, בקטע האחרון כתוב: “ָאמצו לבכם כפליים”, )איני יודע, אולי בספר המקורי כתוב 
צו” האל”ף בפתח והמ”ם בדגש, את הקמץ נפריד  אחרת(, וזו טעות. לא כותבים “ָאמצו”, אלא “ַאּמְ

צו לבכם כפליים”. אותו לפתח ודגש... פתח תחת האל”ף ודגש במ”ם, “ַאּמְ
לא רק שלא עושים ככה, אלא אדרבה, משתדלים לעשות הכל כדי לעשות אותנו חס    .2
וחלילה פרוצים שבאומות. מה נעשה?! ה’ יתברך יחזיר אותנו לטובה. השנה הבאה בעזרת 
שופטינו, זה בא אלי בהיסח הדעת פתאום באמצע התפלה, השיבה  השיבה  ה’ זו גימטריא 
שופטינו גימטריא תשפ”ג. “השיבה שופטינו כבראשונה, ויועצינו כבתחלה, והסר ממנו יגון 
ואנחה”. למה יגון ואנחה? אדם יש לו אולם כשר למהדרין, ופתאום באות אליו שתי נשים 
ואומרות “אנחנו רוצים לעשות כאן חתונה”. איפה החתן? אין חתן, כל אשה נעשית חתן 
לשניה, זו חתן וזו כלה, משוקצים ומתועבים. אמר להם אני לא עושה כדבר הזה, ה’ ברא את 
האדם בצורה אחרת, אמרו לו: אם לא, אנחנו נפנה לבית המשפט, והם פנו ובית המשפט חייב 
אותו חמשים אלף שקל על זה שלא הסכים לעשות חתונה של מכוערים שבאומות! אפילו 
אומות מנומסות לא עושות כדבר הזה. גבר עם גבר הולכים לקבר, אשה עם אשה תכסמו 
בושה... אבל בית המשפט הוא מעל כל הרגשות של האדם. למה אתם עושים את זה? אם לא 
שאי אפשר לדבר הרבה, הייתי מוכיח להם שזה נגד הטבע, שזה הורס את הבן אדם, שהטבע 
דורש צניעות. הם לא מאמינים רחמנא ליצלן לבורא עולם, אבל בטבע הם מאמינים על אפם 
ועל חמתם, אז הטבע דורש צניעות, הטבע לא דורש דברים כאלה. אבל מה היה בסופו של 

כדור הארץ כפול מבואינג
9 שעות טיסה במטוס ב.  אז נסעתי לשם עם אשתי ז”ל3, והגעתי לשם אחרי 

איירבוס4. הוא לא נוח כל כך )נסעתי בו פעמיים לצרפת(, כשנוסעים בבואינג הרבה 
יותר נוח )בואינג נוסע שתים עשרה שעות, כמה פעמים נסעתי שתים עשרה שעות, אתה נח 
רגוע5, אבל איירבוס זה משהו צרפתי אמנם נוסע יותר מהר אבל הוא לא כל כך נוח, ולא מכיל 

הרבה אנשים, “קל הוא על פני מים” )איוב כ”ד, י”ח( אז בגלל זה הוא עולה ויורד ועולה ויורד, המח 

שלי מסוחרר כולו(. והיה קשה לי לישון כל הלילה. היה שם בדרום אפריקה רבי אהרון 

פויפר ע”ה, וכשהגיע זמן תפלת שחרית אמר לי אתה פטור מלהתפלל, אתה מבולבל 
ומסוחרר. אמרתי לו תן לי להתפלל קריאת שמע ועמידה וזהו. בתוך התפלה באה 
אלי מחשבה: למה אני כל כך מסתחרר? הרי כדור הארץ מסתובב במהירות של אלף 
שש מאות ששים וששה ק”מ נקודה שש )איך אני יודע? כי קו המשווה של כדור הארץ הוא 
ארבעים אלף ק”מ, וארבעים אלף ק”מ לחלק אותם על עשרים וארבע שעות יוצא לך לכל שעה 

1666.6(, והבואינג הזה שהוא הכי טוב עושה 875 קמ”ש, זאת אומרת כדור הארץ 

מסתובב במהירות כפולה מהבואינג, ומישהו מאתנו מרגיש שהמח שלו מסתחרר? 
לא. כאן בארץ אתה הולך והכל בסדר והכל שקט. 

המנהג עולמו ב’-חסד
למחרת היה ערב שבת )שבת י”ז בתמוז תשנ”א, ולמחרת הייתה התענית שנדחתה ליום ג. 

ראשון(, והלכתי עם המשפחה שהתארחתי אצלם )משפחת מנשה רז(, ואמרתי להם 

חסד, והטיסה  בואינג גימטריא  שהבואינג לעומת האיירבוס הרבה יותר נוח, כי 
שם נוחה הרבה יותר. ובבית הכנסת קראנו בנשמת כל חי - “המנהג עולמו בחסד 
ב’ חסד, כלומר פעמיים  בחסד זה  ובריותיו ברחמים”, ורציתי לקפוץ. למה? כי 
בואינג, הקב”ה מנהיג את כדור הארץ במהירות של פעמיים בואינג, “ובריותיו 

האיש הזה ]בעל האולם[? התקשרו אליו כל הקליינטים שלו וכל אחד תרם משהו, אמרו לו: 
פרוטה אחת לא תתן להם, פרוטה אחת לא יקבלו הנשים האלה ממך. מה זה?! מה המעשים 
האלה?! הם מידרדרים “מיום ליום ומחודש לחודש שנים עשר הוא חודש אב”... )ע”פ אסתר ג’, 

ז’(. וחודש אב זה החודש הכי “טוב” לעם ישראל במרכאות.
3.  כי אמרו לנו שרק ביוהנסבורג יש מומחים למחלות לב, והיא היתה צריכה ניתוח לב פתוח. 
‘פלסטר’ על המקום הזה.  ניתוח לב פתוח, אבל שמים שם  ומה הבעיה כאן? עושים כאן 
כשסוגרים את הלב שיש בו חור, שמים שם פלסטר, והפלסטר הזה לא יחזיק מעמד, אבל אין 
להם ברירה. וכל הזמן צריך להיות עם כדורים ואנטיביוטיקה וכו’. ושם יש להם שיטה אחרת 

הרבה יותר פשוטה.
4.  מה זה איירבוס? ‘אייר’ זה אויר, ו’בוס’ זה כמו אוטובוס - אוטובוס באוויר. כמו שפעם בא 
מישהו לרב שטיינמן ע”ה ואמר לו שהוא טייס, אז הרב אמר לו: אתה יודע מה זה טייס? בעל 

עגלה באויר... יש לך עגלה באויר...
5.  לפעמים יש כיסי אויר וצריכים לחגור חגורה, אז אני קורא “אנא בכח גדולת ימינך תתיר 

צרורה” והאויר נח ונרגע. זו סגולה שאמרתי לכמה 
אנשים. תגיד “אנא בכח גדולת ימינך תתיר צרורה”, 
ותתיר את החגורה. כמעט תמיד לפני שאני מסיים 

לומר “אנא בכח” הכל בסדר.

העורכים: הרה"ג רבי משה חדאד שליט"א, הרה"ג רבי שלום דרעי שליט"א. עורך ראשי: הרה"ג רבי אלעד עידאן שליט"א

שיעורו השבועי של מרן ראש הישיבה
רבנו מאיר מאזוז שליט"א
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ברחמים” - לא מרגישים כלום. חידוש כל כך יפה, וקיבלתי אותו מתנה. אם הייתי 
קופץ היו אומרים לי: מה קרה לך?! מה אתה קופץ כאן?!... כבשתי את הקפיצה שלי, 
ואמרתי את זה אחרי התפלה. היה שם בחור אחד בן עשרים ותשע, שמו “גיל טבעון” 
ם מודרני(, אמר לי אני לומד אסטרונומיה, אבל חידוש כזה אף פעם לא שמעתי, יש  )ׁשֵ

חידוש  בתורה דברים כאלה על פעמיים בואינג?! אמרתי לו כן, יש דברים כאלה6. 
שבא ככה בהפתעה זה מעודד, איפה שאתה הולך תמצא מלה שתעודד ותחזק אותך. 

“ראיתי בן סורר ומורה ועמדתי על קברו”
אלה המסכנים נלחמים ונלחמים בתורה, ה’ יצילנו. מה יצא מכל המלחמות שלהם?! ד. 

בתורה תלחמו?! נלחמו בתורה לפניכם אלפים ורבבות, מה נשאר מהם? כלום לא נשאר. 
התורה מעל כולם, “ראיתי בן סורר ומורה ועמדתי על קברו” )זו גמרא בסנהדרין דף ע”א 
ע”א(. כל הבנים הסוררים והמורים האלה חושך ואפילה. הביאו בשם רבי אורי זוהר 

כל החינוך החילוני שלמדתי בילדותי עד גיל ארבעים וחמש-ארבעים  ז”ל שאמר 
ושש הכל “תוהו ובוהו וחושך” )מאיפה לקח את הביטוי הזה? מהתורה – “והארץ היתה תהו 
ובהו וחושך על פני תהום” )בראשית א’ ב’( טוב שלא אמר על פני תהום... אחר כך כולם היו טובעים 

בתהום...(, וזאת האמת. כשלומדים תורה יש לך אמונה, יש לך בטחון, יש לך שלוה, יש 

לך שמחה. כל חידוש בתורה זו מתנה מהשמים. 

ימי בין המצרים
דיני ומנהגי בין המצרים. הימים האלה שבין שבעה עשר בתמוז עד תשעה באב ה. 

נקראים בין המצרים, כי הפסוק אומר )איכה א’, ג’( “כל רודפיה השיגוה בין המצרים”. 
יש מדרש )הובא ברש”י במלכים-ב’ כ”ה, ד’( שאומר שצדקיהו מלך יהודה7 כשהגיעו 
חיילי בבל לארץ ישראל, הוא מצא מערה )נדמה לי שעד היום קוראים לה “מערת צדקיהו”( 
ונכנס לשם ורץ ורץ, ומהשמים הזמינו לבבלים הארורים האלה צבי שהיה רץ מעל 
המערה בכיוון של צדקיהו, צדקיהו רץ למטה והוא רץ למעלה, והם עקבו אחרי הצבי 
ורדפו אחריו, וכשהצבי גמר את המרוצה שלו מעל המערה, צדקיהו יצא ותפסו אותו. 
ורחמנא ליצלן שחטו את עשרת הילדים שלו לעיניו, ועוורו את העינים שלו. )כל זה 
כתוב בנביא ירמיה נ”ב, י’-י”א, ויש פסוק שכל הזמן מצטטים אותו המחזירים בתשובה כאילו הפסוק 

הזה בירמיה, אבל הוא לא כתוב בירמיה, אלא הוא כתוב ביחזקאל )י”ב, י”ג(, אמר לו “והבאתי אותו 

בבלה ארץ כשדים ואותה לא יראה” איך יובא לבבל ואת בבל לא יראה? היכי משכחת לה? אלא 

דברים כפשוטם. הוא הלך לבבל, ועוורו לו את העינים, והוא לא ראה אותה(. אלו הימים נקראים 

בין המצרים. והימים האלה לא טובים לישראל. 

ללכת לים בימים אלו
לכן לא כדאי ללכת לים בימים האלה, ואם הולכים, אז רק עד ראש חודש אב, מראש ו. 

חודש אב כבר לא הולכים. הייתי פעם בטיפול בבריכה8, והאחראי שם אמר לי לפי 

6.  והוא אמר לי: אני רוצה להשלים כל מה שחיסרתי בימי חיי, אולי יש תרופה אצל התימנים 
שאדם יכול להתגבר על השינה שלא יצטרך לישון? אמרתי לו אין דבר כזה, תישן ותישן. “כן יתן 
ָנא” )תהלים קכ”ז, ב’(. לא שמע בקולי, באחד הימים באמצע תפלת עמידה נפל עם התפלין.  לידידו ׁשֵ
אמרתי לו: למה זה קרה לך? כי אתה לא רוצה לישון. תישן ואל תעשה שטויות. וכי אתה הגאון 
מוילנא?! אפילו הגאון מוילנא ישן שעתיים ביממה, מה אתה עושה?! אחר כך הוא עלה לארץ.

7.  מסכן, הוא לא רצה לשמוע לירמיה. ירמיה אמר לו לך תיכנע למלך בבל, והוא אמר לו, לא, מה 
הם יעשו לי? וגם השרים יהרגו אותי! וירמיה אמר לו, תשמע לי, יהיה לך טוב, אבל הוא לא שמע.
הרב פירר שיהיה בריא, והיה שם אחד שמלמד אותי “לשחות” כביכול. חצי  שהיה מארגן    .8
למעלה וחצי למטה. כשאדם נמצא בבריכה, אז המשקל שלו יורד. זה כלל שגילה יווני אחד בשם 

“ארכימדס”, אמר שלושים וחמשה אחוז מהמשקל של האדם יורד כשהוא נמצא בתוך המים.

תומו )הוא לא כל כך שומר שבת( שהימים האלה מסוכנים, אנשים טובעים בימים האלה. 
כבר בשבוע שעבר היה מישהו שטבע בבריכה בבית, וקל וחומר כשנוסעים לים. לכן 
מר”ח אב לא לנסוע אפילו שמן הדין אין איסור מר”ח )הרב עובדיה ע”ה היה מוצא כל 
המקורות בעולם, זה אמר את זה, וזה אמר את זה, וזה אמר ככה וזה אמר ככה( אתה יכול ללכת, 

זה מותר, אבל זה מסוכן, ולכן לא כדאי לעשות את זה. 

אסור לתת מכות לילדים
ובימים האלה אסור לתת מכות לילדים. פעם היו נותנים מכות יותר מדאי, ובימים ז. 

האלה אין מכות. שמעתי רמז יפה, “מטות ומסעי” - מטה זה מקל, “מה זה בידך 
ויאמר מטה” )שמות ד’ ב’(, מטות מסעי – את כל המקלות תסיע אותם... ַאל תשתמש 
בהם9. וגם לא ללכת יחידי מחוץ לעיר מתחילת שעה רביעית של היום עד סוף שעה 
תשיעית, סך הכל שש שעות לא ללכת יחידי מחוץ לעיר, אבל אם הוא נמצא באוטו 

עם אחרים אין בזה בעיה. 

ברכת “שהחיינו” וברכת “הטוב והמטיב” בימים אלו
בימים האלה נוהגים להימנע מלאכול פרי חדש או ללבוש בגד חדש כי יש עליהם ח. 

)סי’ תת”מ( שאמר הרבה חסידים  ברכת שהחיינו. המקור לזה הוא בספר חסידים 
נוהגים לא לאכול פרי חדש בימי בין המצרים, כי איך אתה אומר “שהחיינו וקיימנו 
והגיענו לזמן הזה”? וכי זה זמן טוב? הזמן הוא לא טוב. אז היו חכמים שרצו ללמוד 

9.  ועוד דבר, בחוץ לארץ מעולם לא הפרידו את פרשיות “מטות מסעי”. הייתה שנה שבכל הלוחות 
כתוב השנה מטות ומסעי נפרדות גם בחוץ לארץ )בשנה הזאת )התשפ”ב( אנחנו בארץ מפרידים, ובחוץ 
לארץ מחברים מטות ומסעי, אבל יש שנים שבכל העולם מפרידים מטות ומסעי(. מה הם השנים האלה? 

אם ראש השנה חל ביום חמישי והשנה מעוברת )אם השנה מעוברת יש בה הרבה שבתות(, אין ברירה 
רק להפריד מטות ומסעי, אבל בתונס נוהגים אחרת. מה הם עושים? גם בשנה כזאת מטות ומסעי 
מחוברות כרגיל, ואת פרשת משפטים מחלקים לשנִים, בשבת הראשונה קוראים עד “ושמעתי כי 
חנון אני” )שמות כ”ב, כ”ו(, ובשניה מתחילים “אם כסף תלווה את עמי” וממשיכים עד סוף הפרשה. 
זה מנהג לכאורה מוזר, אבל מצאתי שהוא מוזכר בספר אוצר המכתבים של רבי יוסף משאש 
)ח”ג סי’ אלף ש”ע( שככה היה המנהג באלג’יר. והסימן )כמו ששמעתי בחוץ לארץ( הוא: “העוף”. מה 

זה העוף? ה’ עיבור ואלה פלג - אם ראש השנה חל ביום חמישי והשנה מעוברת, אז את פרשת 
“ואלה המשפטים” תחלק לשתים. ולמה בתונס לא מפרידים מטות ומסעי? כי מספרים שפעם 
היו הרבה נפטרים, אז אמרו “מטות מסעי” - המיטות של הנפטרים )ַמטות בפתח וִמטות חיריק, לא 
חשוב( שיסעו כל המיטות, אף אחד לא ימות. אבל לא זה הטעם, המנהג הזה כבר מופיע ברבנו בחיי 

ַח אותו ומחבר אותו לפרשה.  תלמיד הרשב”א. על כל פרשה הוא מביא פסוק ממשלי, והוא ְמַפּתֵ
כשהגיע לפרשת משפטים עשה פעמיים, ]אחד בתחילת הפרשה[ וכשהגיע ל”אם כסף” כתב עוד 
פסוק. זה מראה שכבר בזמנו היו מחלקים את פרשת “ואלה המשפטים” לשתים. ]וכ”ה בספר 
החינוך, פרשת משפטים מחולקת לשנִים[. כל מנהג שאתה רואה מוזר - תמצא לו מקור. אמר 
פעם הרב נתן צבי פרידמן לרבי אהרן סימן טוב שיהיה בריא )מירושלים(: פלא פלאים המנהגים 

שלכם, כל מנהג מוזר תמצא לו מקור. 
מנהג של פרסים כשהאשה לא טהורה היא לא תבשל, ותשב בחדר לבד. מה זה? הרב  אפילו 
עובדיה יש לו תשובה על זה )שו”ת יבי”א ח”ו חיו”ד סי’ כ’( ואמר שהכל דברים בטלים. הרמב”ם 
כותב )שו”ת הרמב”ם ירושלים תרצ”ד סי’ צ”ח-צ”ט( שלא לעשות ככה, אלא היא יכולה לבשל ויכולה 
לעשות הכל. אבל יש בתנא דבי אליהו )פרק ט”ו( מקור למנהג הזה. לא לזלזל אף פעם במנהגים 
של אבות! ]אלא שאין לנהוג כן, וכמו שאמר מרן הגר”ע יוסף ע”ה. ראה בספר קובץ מאמרים 
ח”א עמ’ ת”ל[. היה מישהו שאמר לי: אני הייתי גוער באבא שהיה בליל שבת מברך “בורא עצי 
בשמים”, והייתי אומר לו: תאמר “עצי” ]בצד”י מודרנית - כמו “עְטֵסי”[. ופתאום אתה אומר לי 
שנכון לומר “עצי”? אמרתי לו כן, נכון לומר עצי. הפסוק אומר )דברים ל”ב ז’( “שאל אביך ויגדך 
זקניך ויאמרו לך”, לא אמר שאל נכדיך וילמדו אותך איך לבטא... לא, מסורת של אבותינו אמת.



מזה שגם ברכת “הטוב והמטיב” לא מברכים בימים האלה. מה זה 
הטוב והמטיב? ביום שבת )ואפילו בחול( אם הביאו לך שני סוגים 
של יין ואחד משובח מחבירו, תשאיר את המשובח לסוף ותברך 
עליו. על הראשון תברך “בורא פרי הגפן”, ועל השני תברך “הטוב 
והמטיב”. הרבה פעמים עשינו את זה, ובמיוחד בשבת )בחול זה לא 
שייך(. ובשבתות האלה יש אומרים שגם לא שייך לברך הטוב והמטיב, 

זו דעת רבי יעקב חאגיז בשו”ת הלכות קטנות )סימן קע”ה, והביא אותו בכף החיים בסימן 
קע”ה... ס”ק י”א(, ותמיד הייתה לי קושיה על דבריו, וכי כאן בברכת הטוב והמטיב יש 

זמן?! אם כתוב “הטוב והמטיב בזמן הזה” אין הכי נמי, הזמן הזה לא ראוי לומר בו 
כמו ברכת “שהחיינו וקיימנו והגיענו” שלא ראוי לומר “לזמן הזה” של חורבן בית 
המקדש, אבל הטוב והמטיב מה הבעיה? אח”כ ראיתי שהרבה אחרונים חולקים עליו, 

ואפשר לברך הטוב והמטיב בימים אלו.

ברכת הטוב והמטיב נתקנה בגלל חורבן ביתר
ולא עוד, אלא שהגמרא אומרת )ברכות דף מ”ח ע”ב( שברכת “הטוב והמטיב” נתקנה ט. 

בגלל חורבן ביתר. בחורבן ביתר היו בעוונות הרבים תחת העול של אדריאנוס שחיק 
טמיא )שישתחקו עצמותיו(, והוא היה עושה כל מיני גזירות, ורבי עקיבא היה מנהל את 
המלחמה נגד רומי. הוא חשב שיהיה לו כמו נס חנוכה. אבל היה אחד בן בליעל, כותי 
שסיפר לרומאים איפה המחבוא של היהודים, )הם היו הולכים למערות ומביאים אוכל 
לנצורים בתוך ביתר(, ונכנסו לשם הרומאים ולא השאירו אחד. אין לנו שום זכר מחורבן 

ביתר10. “נגדעה קרן ישראל” )ככה כותב הרא”ש בברכות )פרק ז’ סימן כ”ב( בשם הירושלמי, 
ועיין ב”י א”ח סי’ קפ”ט. וע”ע גיטין דף נ”ז ע”א(. “נגדעה קרן ישראל ולא תחזור עד ביאת 

המשיח”, ואנחנו מקווים שתחזור ותחזור עוד בימינו. לכן תקנו חכמים הטוב והמטיב, 
מה זה הטוב והמטיב? הטוב שלא הסריחו, עשו גדר מהגופות של הנפטרים - מאות 
אלפים,  גדר סביב הכרמים שלהם, והמטיב שניתנו לקבורה - אחרי שבע שנים נתנו 

להם הרומאים “ברוב חסדם” )ימח שמם וזכרם( לקבור את היהודים האלה. 

למה בברכה רביעית של ברכת המזון אומרים “לעד”?
ובזה אני הסברתי למה בברכה רביעית של ברכת המזון ]שנתקנה כנגד הרוגי ביתר י. 

לעד11”, והם לא היו יכולים ממש להגיד  אומרים “מלך העולם  )ברכות דף מ”ח ע”ב([ 

דברים נגד השלטון, כי אדריאנוס הזה היה אכזרי. יהודי שעבר על ידו היה אומר לו: 
בֹא הנה, למה אתה לא אומר שלום למלך? אמר לו היהודי: טוב אדוני, שלום! אמר 
לו אדריינוס: לא, אתה חייב מיתה. בא השני אמר לו: שלום! אמר לו אדריינוס: אתה 
חצוף! אתה אומר שלום לקיסר?! אז גם הוא למיתה. אמרו לו עבדיו: מה אתה עושה? 
אמר להם: אכפת לכם מה אני עושה בשונאים שלי? זה למיתה וזה למיתה. )איכה 
רבתי פרק ג’(. אז אדם אכזרי כזה, אם תכתוב עליו בברכות מלה אחת, אתה לא יודע 

מה יצא מזה, יבוא איזה יהודי שממירים אותו בכח, הוא משומד, והוא יתחיל לספר 
למלך. סכנה נוראה. מה עשו חכמים? אמרו “הטוב והמטיב”, הטוב שלא הסריחו 
והמטיב שניתנו לקבורה. ולא זו בלבד, אלא הוסיפו מלת לעד – “מלך העולם לעד”, 
תזכרו, אדריאנוס הזה הוא מלך זמני, יום אחד ילך לעזאזל, הוא וגם רומי שלו. רומי 
נחרבה, נשתכחה מן העולם. מישהו יודע שרומי הייתה פעם מעצמה גדולה מאד?! 
לא נשאר ממנה מאומה! רק פעם ברדיו בשעה עשר בערב מספרים על מזג האוויר 
בכל בירות העולם, אז מתחילים בארצות הברית כי היא מתחילה באל”ף, ירושלים 
מתחילה ביו”ד, ורומי בסוף באות רי”ש... מה נעשה לה?! רומי תיחרב ותישאר שממה. 

לא ישאר ממנה כלום על כל מה שעשו לנו. 

הקב”ה מעניש את כל מי שעושה רע לישראל
כל מי שעושה רע לישראל, הקב”ה מעניש אותו, אבל לא מיד )אם הוא היה מעניש יא. 

מיד היה נפלא ]אלא שהיתה נמנעת הבחירה[(. ורומי הזאת עשתה את החורבן בשנת שבעים 

10.  על חורבן בית שני יש לנו ספרים של יוסיפון, זה יוסף בן גוריון שהוא מספר שהיה ככה וככה, 
וטיטוס אמר ככה, ואני אמרתי ככה. אבל בחורבן ביתר הוא כבר לא היה שם, זה היה חמשים 
שנה לפחות אחרי חורבן בית שני. כיון שהוא לא היה שם, ומכל היהודים שמה לא נשאר אף 

אחד, אין זכרונות מזה.
11.  ראיתי כתוב שבמהדורה הראשונה של הגדה של פסח “חזון עובדיה” של הגר”ע יוסף השמיטו 
את המלה לעד. כתבו רק - “אלקינו מלך העולם האל אבינו מלכנו” בלי לעד, כי מה זה לעד? 

אז הרב כעס, אמר תכתבו לעד, אבל לא היה מי שהסביר למה אומרים “לעד” בברכה הזאת.

לספירת הנוצרים, ויש אומרים ששים ותשע, ככה הרמב”ם אומר. יש אומרים שהבית 
נחרב בשנת ששים ושמונה למנין הגוים, אבל זה לא נכון. דיברתי, והוכחתי משו”ת 
מעלות המדות  )צויינו לקמן(, ומספר  ומהרמב”ם בשלושה מקומות  )סימן נ’(  המבי”ט 
)הוצאת ‘אשכול’ בהקדמת המו”ל עמ’ 7(, ומהגר”א בחושן משפט )סימן ס”ז סק”ח(, ומאורים 

ותומים לרבי יהונתן אייבשיץ )בתומים שם סק”ג(, ושום דבר. עקשנים. יש פסוק בדניאל 
שמתפרש למאה פירושים. אבל כל אחד יבדוק, אני לא ֶאחזור על זה עוד פעם12. 
ועשר שנים אחרי החורבן עיר שלמה נשרפה. העיר “פומפי” נעשתה חורבה, באו 
עליה גופרית ואש כמו על סדום ועמורה, ונשאר ממנה רק גופות מתים שאינם יכולים 
לזוז, רואים שם אדם באמצע האוכל שעוד לא הספיק להכניס את האוכל לפה שלו 
ומת... אדם באמצע שינה מת, ומצאו שם כל מיני דברים13. אז “פומפי” נחרבה כליל 
עשר שנים אחרי החורבן, וארץ ישאל עוד נשארה. נשאר לנו הכותל המערבי, נשארה 

לנו ירושלים, ואחרי החורבן יהודים היו עוד גרים בארץ14. 

12.  פעם לימדתי תלמידים בישיבה עיבור )העולם היו אומרים: “עיבור זה איבוד זמן”, “כסא רחמים 
מלמדת עיבורים. מה זה עיבורים?! כמו עובר במעי אמו?!”... אבל לימדתי, ידברו מה שירצו. ואחר כך התחילו 

ללמד גם בשאר הישיבות עיבור, אבל בלחש בלי רעש(, אז כשהגענו לתקופות, לא היו מבינים, נתתי 

להם פעם אחר פעם תרגילים, פעם היו טועים בחיבור, פעם טועים בחיסור, פעם טועים בכפל, 
פעם טועים בכללים, מה, אני מדבר לחמורים?! הרמב”ם כותב )בהקדמתו לפירוש המשנה( “שאין 
פירושנו לבונן האבנים” - מי שהוא אבן, אני לא באתי להסביר לו... הוא אבן, אין מה לעשות. אמרו 
לי: מה נעשה?! אמרתי להם תשמעו, הכל כתוב, הסברתי הכל. מי שרוצה לקרוא לאט לאט, יבין 
הכל. הבאתי דוגמאות והבאתי הכל, אני אחזור לכם מאה פעמים?! זהו, אני לא חוזר. אני לא מבונן 
האבנים. אותו דבר גם כאן, הוכחתי שהחורבן היה בשנת ששים ותשע למנין הגוים, וסימנך “והסר 
ממנו יגון ואנחה”, יגון זה ששים ותשע, במקום שתסיר להם חיים )68(, תסיר מאתנו יגון - תסיר 
ששים ותשע ממנין הגוים ותדע כמה הזמן של החורבן. ויש אומרים שהחורבן היה בשנת שבעים 
לספירת הנוצרים, וגם זה רמוז - ואנחה עולה שבעים, יגון או אנחה. שבעים זה דעת רבנו תם 
)בתוספות עבודה זרה דף ט’ סע”ב ד”ה האי. ככה כתב הרב מרדכי גנוט שיהיה בריא(. אז רבנו תם סובר 

שהחורבן היה בשנת שבעים לנוצרים, והרמב”ם סובר בשנת ששים ותשע למניינם, וכל העולם 
אומרים ששים ושמונה ומביאים ראיה מרש”י )ע”ז דף ט’ סע”א(, וגם זו אינה ראיה. הסברתי הכל 
)עיין בספר בינה לעתים בקונטרס ברכת החמה סי’ ט’(, אבל אין עם מי לדבר. “על מי אדברה ואעידה 

וישמעו” )ירמיה ו’, י’(. אם אני אומר בישיבה שלנו שככה החורבן – מספיק. יגידו מה שירצו. אחרי 
מאה ועשרים שלי יבינו שמה שאמרתי זו אמת. בינתיים – שַיחלקו. איך אומר בן גבירול )בקינה 
על מות ר’ יקותיאל(? “יתבוללו יתמוללו יתגוללו יתהוללו”... יעשו את כל הפירושים, ַיחלקו עלי 

ואחר כך יבינו שמה שאני אמרתי זאת האמת, יקראו את המקורות שאמרתי, רק תקרא את הגר”א 
בחושן משפט סימן ס”ז, ואורים ותומים שם, ותבדוק ברמב”ם בהקדמה שלו לחיבור, ובהלכות 

שמיטה )פ”י ה”ד וה”ו( ובהלכות קידוש החודש )פי”א הט”ז( ותראה שזה ככה.
13.  ומצאו שם גם דבר מעניין, שהזיתים שהיו באותה תקופה - עשר שנים אחרי החורבן - היו 
)שלח לי אותו  ינון בר כוכבה שכתב ספר ‘זית רענן’,  קטנים כמו היום, לכן ישנו חכם אחד, שמו 
מישהו, היה לנו בחור בישיבה שיש לו כל הזמן רצון לעשות “מהפכה”, “מהפכן קטן”...(, והוא אומר שהזיתים 

שאנחנו אומרים 27 סמ”ק זו חומרה גדולה, ודי ב5 עד 7 סמ”ק, זית קטן מאד, כמו שהיום אנחנו 
רואים זיתים כאלה. ואני זוכר את הרב עובדיה ע”ה שהיה אומר אל תחשבו שהזית זה כמו זית 
של תנובה, כי זית של תנובה זה קטן מאד, אלא זה זית גדול בגודל 27 סמ”ק, והוא מדבר על זה 
בביטחון כי ככה מקובל ע”פ הצל”ח )פסחים דף ק”ט( שהזיתים התקטנו. אבל הספר הזה מוכיח 
בראיות רבות שהזיתים מתמיד היו קטנים. והוא אומר שבדקו זיתים מתקופת בית שני - אלפיים 
זיתים - וכולם קטנים. ומצאו זיתים בעיר “פומפי” וגם הם זיתים קטנים, ומצא עוד כמה מקורות, 
והמסקנא שלו ש”כזית” זה קטן מאד. וכותב שם כאילו הזית בעצמו מדבר ושואל: מה פשעי ומה 
חטאתי שהפוסקים הקטינו אותי, למה לא נתקטנו הביצים והרימונים? כל הדברים האלה נשארו 
גדולים ורק עלי נגזר להיות קטן?!... למה?!... עושה את זה בצורה מיוחדת. וצריכים לחוש לספר 

הזה, זאת אומרת למשל בליל פסח כשאתה לוקח את הכרפס תיקח מעט מאד.
14.  חוץ מירושלים ששם היה אסור להם להיכנס, מלבד מיום תשעה באב שהיהודים היו באים 
לשמם יחפים, רעבים וצמאים בגלל התענית, ובאים לבכות על כותל המערבי, ולכן הערבים 
היו קוראים לכותל המערבי “חיט מבּכו אליהוד” - קיר של בכי של היהודים, והיו אומרים שכל 
שנה בליל תשעה באב, יורדות כמה טיפות של מים )דמעות( שהכותל המערבי מוריד )אם זה 

אמתי או לא, אינני יודע(.

 לרפואת 
 ידיד המוסדות הרב שר שלום 

בן מז’יאנה הי”ו בתושח”י
נא להעתיר בתפילה לרפואתו 

השלמה בקרוב

דברי תורה בעלון זה מוקדשים 
לעילוי נשמת

דברי תורה בעלון זה יעמדו

ת.נ.צ.ב.ה אמן

כמימס בן סתרונה 
סופר  ואשתו מינה 
יסמינה בת מרימה



מה בר בטני ומה בר נדי’ר
לכן לא מברכים שהחיינו בימים האלה, בשבת יש מתירים, מרן הרב עובדיה מתיר יב. 

)חזו”ע-ד’ תעניות עמ’ קכ”ט(, אבל לא כדאי, אלא אם כן זה פרי נדיר שלא תמצא אותו אחר 

כך. פעם לא באו ענבים בתונס, רק בימי בין המצרים, מה לעשות? אתה רואה ענבים 
“הנך רואה בעיניך ומשם לא תאכל” )מלכים-ב’ ז’, ב’(15... אבל בארץ מביאים ענבים עוד 
לפני כן, כבר מחודש ניסן. אתה רוצה לברך שהחיינו על בדיקת חמץ ויש לך ענבים 
ויש לך אבטיחים, חכמים אמרו )ר”ה דף י”ג ע”א( ארץ צבי )דניאל י”א, מ”א( – כמו שהצבי 
מהיר וזריז, ככה הארץ ממהרת לבשל פירותיה, לכן גם הענבים מצויים. אבל פרי שלא 
אכלת ממנו קודם, אל תאכל ממנו עכשיו אלא תחכה, אלא אם כן לא תמצא את הפרי 
הזה אחרי בין המצרים, או אשה מעוברת, שאם תראה פרי ולא תאכל ממנו תרגיש לא 

טוב, לכן במקרה כזה נותנים לה גם לאכול וגם לברך. 

אם מעוברת וכיו”ב אוכלים ללא ברכת שהחיינו?
יש סתירה בדברי הרב חיד”א ע”ה בברכי יוסף. שבסימן תקנ”א )ס”ק ח’( כתב, יג. 

מעוברת שחייבת לאכול פרי מחמת שמתאווה לו, תאכל ולא תברך שהחיינו, תאכל 
אותו בלי ברכה. ואילו ארבעה אותיות אחר כך )בס”ק י”ב( כתב: מי שלקח פרי חדש 
ובירך עליו בטעות את ברכתו יברך שהחיינו, ככה משמע מלשון ספר הכוונות, ואחר 
כך באותה אות הביא את דברי מהר”י צמח16, שהוא למד עם רבי שמואל ויטאל בנו 
של מהרח”ו, ואמר לו שפעם אחת אחת אבא ישב לאכול עם חכמי הדור בבין המצרים 
והפצירו בו לאכול פרי חדש ואכל ולא בירך שהחיינו, והרב חיד”א אומר שם שזה קצת 
קשה שמדברי שער הכוונות משמע להיפך, כלומר יש סתירה בדברי רבי חיים ויטאל, 
שיש אומרים שאכל בלי ברכת שהחיינו, ויש אומרים שמדבריו משמע שכן צריך 
לברך, ולמעלה כתב בשם ספר אחד )לא אמר את שמו, רק אמר “יש מי שכתב”(, שמעוברת 
שחייבת לאכול פרי מפני שמתאוה לו תאכל בלי ברכת שהחיינו. למה שלא תברך? 
עשו מזה תירוצים וחילוקים. אבל לדעתי פשוט הוא, שאם במקום אחד היה אומר 
לברך ולפני זה כתב לא לברך זו סתירה, אבל באמת בדבריו האחרונים )ס”ק י”ב( הביא 
שתי גירסאות, יש אומרים שמהרח”ו אומר לברך, ויש אומרים שהוא אכל בלי ברכה. 
ולמעלה הוא מצא בספר שמעוברת תאכל בלי ברכה. אבל למעשה עיקר הדין שאוכלת 
ומברכת שהחיינו. וכן כל חולה שהפרי נותן לו טוב וחיים, או אלה שמברכים שהחיינו 
בשבתות, אוכלים ומברכים שהחיינו, וככה פסק הרב עובדיה )חזו”ע-ד’ תעניות עמ’ קל”ח(. 

ברכת “שהחיינו” בברית מילה ובפדיון הבן
מילה ופדיון הבן שחלו בימי בין המצרים, מברכים שהחיינו כיון שזו מצווה בזמנה יד. 

ואי אפשר לדחות את המצוה לאחר מכן. פרי שנמצא בשוק זמן מועט ואחרי תשעה 
ֵצא בשוק, מותר לברך עליו שהחיינו, וטוב להניחו עד השבת ]כמו  באב ספק אם עוד ִיָמּ
שאמרנו[. כי בשבת יש קולא, בספר ישיב משה של הגאון רבי משה שתרוג כתב )ח”ב 
סי’ קכ”ז(17: יש לנו קבלה מהחק נתן - הסבא שלנו - רבי נתן בורג’ל )שהיה לפני מאתים 

15.  ועד יום תשעה באב שיצאתי למנחה וערבית, ראיתי שהחנות )שהייתה קרובה לבית( מלאה 
ענבים, אז קניתי אותם, אבל לא בירכנו עליהם במוצאי תשעה באב, רק במוצאי עשרה באב. 

חיכיתי. אתה רואה אותם ותחכה. 
זה רבי יעקב צמח שהיה “אנוס” שחי בפורטוגל והיה מוכרח לנהוג כמו הגויים והיה מן    .16
ה”אנוסים”, וזה היה שלושה דורות אחרי גירוש ספרד, ומספרד יצאו לפורטוגל וגם שם סבלו, 
מהר”ר יעקב צמח “בא מפורטוגל”, אף אחד לא  לכן הרב חיד”א בשם הגדולים )בערכו( כותב 
מבין מה זה, אבל יש לחיד”א סגנון מיוחד וכוונתו שהיה אנוס ובא מפורטוגל וחזר ליהדות, ובא 

בגיל 39 )ככה אני זוכר(.
17.  זה מרבני תונס שהיה בקי בכל התורה כולה בעל פה. ואבא ע”ה לא ראה אותו כי הוא נפטר 
בשנת תרפ”ח בן 82, אבל אבא הכיר רבנים שראו אותו, והיו מספרים שהוא היה הולך בשוק, והיו 
באים סופרים ושואלים אותו: יש לנו ספק איך לכתוב בגט, ככה או ככה. והיה עונה להם בשוק! 

ומ”מ נוהגים להחמיר לקנות לפני  שהיה מברך בשבתות18.  שנה וכתב ספר חק נתן(, 

שבעה עשר בתמוז את כל הפירות החדשים שמביאים לשוק גם אם הם יקרים מעט.

נישואין בימים אלו
לא עורכים נישואין משבעה עשר בתמוז עד תשעה באב, ככה המנהג, אבל הספרדים טו. 

מתירים להתחתן עד ראש חודש. ומספרים על הרב עובדיה ע”ה שכאשר התמנה לרב 
בתל אביב עשה שם הרבה תיקונים, ואחת התקנות, שלא לעשות חופות במוצאי שבת, 
כי כאשר עושים חופות במוצאי שבת בעלי האולמות מכינים הכל בשבת19, אמרו 
לו: אבל יש לנו הרבה ריוח מהלילות האלה, אתה רוצה להפסיד אותנו? אנחנו נפנה 
לבג”ץ! אמר להם: בג”ץ זה הכל הבל וריק20, תפנו או לא תפנו לא מעניין אותי, אבל 
דבר אחד אתן לכם מתנה. אמרו לו: מה המתנה? אמר להם: רגילים בתל אביב ובכל 
ערי הארץ לא לערוך חתונה מי”ז בתמוז עד ט’ באב, ושלשה שבועות זה קשה מאד, 
אני אתן לכם לעשות חתונות עד ר”ח אב, אבל רק לספרדים לא לאשכנזים, וכך יש 
לכם עוד 12 יום. אמרו לו: מה, באמת? בסדר, קיבלנו - “ויאמרו החייתנו נמצא חן 
בעיני אדוני והיינו עושים חתונות עד ר”ח אב” )ע”פ בראשית מ”ז, כ”ה(... ממילא התפייסו 
ביניהם, ולא פנו לבג”ץ והכל היה בסדר. ולכן לספרדים מותר לעשות חתונה עד ר”ח 
אב ויש מתירים גם אח”כ אם אדם לא קיים את מצות פריה ורביה אבל אנשים נמנעים, 
כי אם יקרה אח”כ ויכוח בין הבעל לאשתו, יאמר לה: איזה יום “מבורך” היום שלקחתי 
אותך, והיא תאמר: איזה יום “מבורך” שנישאת לי... לכן מי שיכול להינשא לפני י”ז 
בתמוז הכי טוב, ואם אינו יכול לעשות אז – הוא יכול לעשות בין י”ז בתמוז לר”ח אב. 

כי היה זוכר הכל בעל פה. ולכן התשובות שלו כתובות בקיצור נמרץ. תשובה: כשר. תשובה: 
טריפה. מלה אחת וזה הכל!

18.  ובא איזה חכם אחד מג’רבא שכל הזמן כותב דברים מיוחדים, וכתב שמותר לברך בשבתות 
כי יש ספק ספיקא, ספק שמא כמו האומרים שזו חומרא בעלמא, ואם תמצא לומר שזו לא חומרא 
בעלמא אולי אני מזרעו של רבי נתן בורג’ל... אבל אתה מג’רבא איך הגעת לרבי נתן בורג’ל?!... יש 
כאן בבני-ברק איזה חכם אשכנזי אחד שהוא טוען שהוא דור תשיעי של רבי נתן בורג’ל, יכול 
להיות. אבל לא עושים ספק ספיקא כזה, אלא מן הדין אין איסור כל כך, ויש מתירים לברך בשבתות.

19.  ומזה למדתי גם כן שלא כדאי לטוס במוצאי שבת. פעם אחת טסתי במוצאי שבת )זו הייתה 
פעם ראשונה שטסתי לאמריקה( בשנת תשס”ג, ושכחתי במטוס ספרים ותרופות, וחיפשנו את 

זה ודברנו עם אנשים, אבל הכל הלך. אחר כך ראיתי שהאדמו”ר מליובאוויטש אומר שלא טוב 
לטוס במוצאי שבת, כי אמנם הטיסה לא בדיוק במוצאי שבת אלא שלוש-ארבע שעות אחרי 
שבת. אבל מכינים את הכל בשבת, )בעוונותינו הרבים המדינה שלנו לא הגיעה עדיין “אל המנוחה ואל 
הנחלה” )דברים י”ב, ט’(, אין מנוחה של שבת ואין נחלה של ארץ ישראל, כל הזמן חותכים מארץ ישראל 

ונותנים לגויים, בונים להם בתים והכל, וכספים של יהודים נותנים אותם לבדווים. מה לעשות?!(, לכן לא 

כדאי לטוס במוצאי שבת אלא א”כ זה דבר דחוף, למשל חולים שמוכרחים לטוס בשביל הריפוי 
שלהם, כגון שיש להם ניתוח ואם דוחים יום, זה מסוכן, באופן כזה אין ברירה.

היה מעשה עם רבי רפאל כהן שיהיה בריא )מצפת, שייסד שם את ישיבת “יתד התשובה”, ישיבה מיוחדת, 
והוא השפיע על דור שלם שיחזור בתשובה! פעם הייתה גניבה בצפת ולא מצאו את הגנב, והנה בא הגנב ושפך 

את לבו לפני רבי רפאל, אמר לו: “אני גנבתי”, והרב דיבר עמו שיחזיר את הגניבה, והלך הרב למשטרה והביא 

להם את הגניבה. והם אמרו לו: תגיד לנו מי הגנב, והוא התעקש: אני לא אגיד, כי אם אתם רוצים שאני אגיד, 

כבר גמרנו, כל מי שיגנוב, יותר אני לא אשמע אותו, ותישארו עם החקירות שלכם... ובדקו את הדבר הזה 

והסכימו(, שפעם היה חולה מסוכן והיו צריכים להטיס אותו בליל תשעה באב, וטס אתו בתשעה 

באב, אין מה לעשות. לכן גם במוצאי שבת אם הדבר דחוף, תטוס במוצאי שבת, ואם הדבר לא 
דחוף, תטוס למחרת, כי ביום ראשון כבר אין בעיה כי מכינים את הכל אחרי השבת, והכל בסדר.

20.  אתם יודעים מה זה ראשי תיבות בג”ץ? בית דין גבוה לצביעות... למה? כי אם זה ערבים הכל 
בסדר, וכל מה שהם עושים אפשר למצא להם תירוצים, מה שאמרה זועבי היא לא פגעה בחוק, 
אבל מה שאמר פלוני - אוי ואבוי, סכנה נוראה, ככה הם עושים. וזה בג”ץ – בית דין גבוה ל”צדק”. 
הנביא אומר )ישעיה א, כ”ו( “ואשיבה שופטיך כבראשונה ויועציך כבתחלה - אחרי כן יקרא לך 

עיר הצדק”, כל זמן שלא חזרו השופטים כבראשונה וכבתחילה אין לנו צדק.



רק האשכנזים מחמירים בזה, וגם לאשכנזים בחור שעדיין לא קיים מצוות פריה ורביה 
פיינשטיין  שהרב  שהוצרך לעשות נישואים בליל י”ז בתמוז, יש מחלוקת אחרונים, 
)שו”ת אגרות משה ח”א חאו”ח סי’ קס”ח( מתיר, והרבה חכמים אוסרים, ולכל הדעות אם 

אדם מחזיר את הגרושה שלו, זה מותר21. 

לשמוע שירים בימים אלו מותר רק ביום ששי אחר חצות
בין המצרים בכל שלושת השבועות. טז.  ריקודים ומחולות אסור לעשות בימי 

לשמוע רדיו עם שירים מותר רק מיום ששי אחרי חצות, ויש הרבה מקורות לזה, 
כמו שלאכול בשר בערב שבת חזון יש מתירים לאכול אחר חצות )עיין חזו”ע-ד’ תעניות 
עמ’ קע”ה(. “טועמיה חיים זכו”. ככה גם כן מותר לשמוע שירים ביום ששי אחר חצות 

בימים האלה, רק אולי בערב שבת חזון ממש לא כדאי. 

סיומי מסכתות בימים אלו
אבל בשמחת מצוה ובשמחת חתן וכלה או מילה או פדיון הבן או בר מצוה או סיום יז. 

מסכת מותר לשמוע שירי קודש בכלי נגינה. ויש חסידים שכל תשעת הימים עושים 
“כל ימיהם כחגים” )שבת דף קנ”א ע”ב(, כל יום ויום סיום מסכת, ואם לא גמרו מסכת מה 
עושים? יבלעו את המסכת? אז הם מביאים עשרים חסידים שכל אחד ילמד דף... אבל 
הרב עובדיה אמר )עיין בחזו”ע-ד’ תעניות עמ’ קצ”ט בהערה( שלא עושים ככה, אלא רק 
אדם שהזדמן לו לגמור מסכת אין הכי נמי, אבל אדם שאומר, בוא נביא אלף חסידים 
וכל אחד יקרא שתי שורות וגמרנו את המסכת... קדימה, ר’ חנניא בן עקשיא אומר, 
תביא מנגינות ותביא בשר... לא עושים ככה! אלא אדם צריך לעשות סיום אם יזדמן 
לו, וגם יכול להשאיר קטע בשביל הימים האלה, אבל פעם אחת, לא בכל יום מתשעת 

הימים אוכל בשר ושותה יין “הרוג בשר ושחוט צאן” )ישעיה כ”ב, י”ג(. 

21.  על פי התורה אם אדם גירש את אשתו ואח”כ ראה שלא נוח לו, וגם האשה ככה, מותר להחזיר 
אותה. בניגוד למנהג הערבים שאדם לא יחזיר גרושתו עד שתינשא למישהו אחר, והוא יגרש 
אותה בחזרה, מה השיגעון הזה?! אז היו אומרים שהדין הזה בקוראן כתבו אותו סופרים יהודים 
)כי הוא לא ידע לכתוב(, והם כתבו את זה כדי לעשות ממנו לעג וקלס... התורה מתירה לאדם שגירש 

את אשתו והוא לא כהן להחזיר גרושתו.

כשפרנסתו באה מכלי שיר מה יעשה?
אם אדם מנגן בלימוד מותר22. ומי שפרנסתו לנגן בכלי זמר אצל הגויים מותר לו יח. 

להמשיך לנגן עד שבוע שחל בו, והוא הדין מורה נגינה שמלמד תלמידים לנגן בכלי 
שיר )חזו”ע-ד’ תעניות, עמ’ קנ”ו(. והיה מעשה בחוץ לארץ שהיו יהודים שהפרנסה שלהם 
מהנגינה, והזמינו אותם הגויים לנגן באיזו שמחה שלהם, ולא ידעו מה לעשות, מה 
עשו? ניגנו להם את הקינות של תשעה באב עם עּוד וכל הכלים... הם אמרו מה זה? 
לא שמענו את המנגינה הזאת?... אמרו להם: אלה מנגינות חדשות שהגיעו ממצרים 
מ”עבד ווהב” ו”פריד אל אטרש” ו”פריד אל חמאר”...  אמרו טוב, זה בסדר, היה מוצא 
חן בעיניהם, כי הם לא מבינים עברית, רק שומעים מנגינות וזה הכל. זו עצה אחת. 

אבל מן הדין עד שבוע שחל בו אם אדם מוכרח לנגן מותר לו. 

תספורת בימים אלו
תספורת בימי בין המצרים, האשכנזים מחמירים מי”ז בתמוז וככה המנהג שלנו יט. 

בחוץ לארץ, למה? כי אי אפשר שבימי העומר שהוא ב”סך הכל” על פטירת תלמידי 
ר’ עקיבא לפני אלפיים שנה ]נחמיר שלושים ושלשה ימים[, ואילו על החורבן שהוא 
עד היום נמשך23, נעשה רק שבוע שחל בו. לא יתכן שהימים האלו יהיו קלים יותר 
מימי העומר, רק שבוע שחל בו, ובשנה שלנו אין שבוע שחל בו! כי תשעה באב חל 
בשבת ולפני שבת מותר ואחרי שבת יש רק יום ראשון צום ואחר כך הכל מותר. לא 
עושים ככה! יש מנהג ממוצע בתונס ואפשר לאמץ אותו. לא לכל אחד, כי אלו שנהגו 
מי”ז בתמוז ימשיכו להחמיר מי”ז בתמוז, סה”כ שלושה שבועות, אבל אלה שלא נהגו 
כדאי להם לאמץ את המנהג הממוצע - מנהג תונס שמקורו בספר בית יהודה עייאש 

22.  השבוע הזה הפטירה של הרב אלישיב ע”ה. נפטר בן 102. עברו עשר שנים מהפטירה שלו 
ועדיין זוכרים את המנגינה שלו. אומרים שפעם אחת היה מישהו שאמר: את המנגינה הזאת 
לא שמעתי אף פעם, אמרו לו בוא תשמע בוא תשמע, עכשיו הוא מנגן. כל לילה היה קם באחת 
וחצי ולומד באידיש, אבל הוא מנגן. את המנגינה הזאת אם יביאו לי אני אלמד אותה, גם לנו יש 

מנגינות אבל מי יודע, אולי המנגינה שלו יותר יפה...
23.  כל יום ויום שאנחנו מתרחקים מבית המקדש, עם ישראל הולך ומדרדר ומדרדר עד שמגיע 
בר מינן לאפס. יש חמשה מיליון יהודים רפורמים שאין להם לא דת ולא שבת ולא תורה ולא 
כלום, יש רבנים רפורמים שהם מחתנים חתן יהודי עם כלה נוצריה, )או הפוך(. ויש כומר שהוא 

קורא שבע קללות והרב קורא שבע ברכות... מה זה?! הדורות הולכים ונחרבים.



)ח”א במנהגים אות ס”א( שמר”ח אב לא מסתפרים, וככה ניכר שאדם מתאבל על החורבן. 

כי בלי זה מה ההבדל? אין כלום, שום דבר. בשר אוכלים, ואם בשבוע שחל בו לא 
אוכלים בשר, “תנובה” מביאה לנו כל מיני מאכלים שאין כמותם בעולם, שבוע ימים 
אוכלים מאכלי חלב, ויש כאלה שאומרים הלואי עוד שבוע נאכל מאכלים כאלה, 

שהם יותר בריאים ויותר טובים...

תשעה באב זה לא זמן להתכונן לטיול
ויש עוד בעיה אחת, שאנשים מיד אחרי תשעה באב אורזים צידנית נוסעים לחופש, כ. 

נוסעים לקיץ, נוסעים לצפון. לא כדאי להכין שום דבר בתשעה באב! מי שמכין - יכין 
לפני הצום. בתשעה באב צריכים להרגיש אבלות, לשבת בבית הכנסת ולקרוא את 
הקינות. ומי שאין לו קינות בבית הכנסת ישב בבית, אבל לא יפתח עיתון ולא ישמע 
רדיו, כמו אחד שהיה קם בבקר מוקדם, מתפלל בהנץ )איני יודע אם היה קורא איכה( ואחר 
כך רובץ על הבטן שלו עד מנחה... וכי זו אבלות?! היו כאלה שמשחקים שחמט ביום 
תשעה באב! זה תשעה באב?! אלה משוגעים. יש כאלה אצל האשכנזים שהילדים 
זורקים על הרב שקורא את הקינות בובק’ס )צריך למצוא לזה רמז...( לא לעשות דברים 

כאלה, זה לא מתאים. 

“על קריה נפלאתה אשר הושתה בתה”
אדם צריך לקרא את הקינות ולהבין אותם. אני זוכר פעם אחת )עוד לפני הבר מצוה( כא. 

שהיה יהודי אחד שמו רבי אליהו רקח24, וביום תשעה באב בבוקר הוא שאל את אבא 
ע”ה: בקינות של ליל תשעה באב כתוב “על קריה נפלאתה אשר הושתה בתה”, אמר 
מה הפירוש “הושתה בתה”? מה זה “בתה”? אמר לו אבא: יש פסוק בישעיה )ה’,  לו: 
א’–ו’( “אשירה נא לידידי שירת דודי לכרמו, כרם היה לידידי בקרן בן שמן, ויעזקהו 

ויסקלהו ויטעהו שורק, ויבן מגדל בתוכו וגם יקב חצב בו, ויקו לעשות ענבים ויעש 
באושים... ועתה אודיעה נא אתכם את אשר אני עושה לכרמי, הסר משוכתו והיה 
ו”בתה” שכתוב  בתה לא יזמר ולא יעדר”.  לבער פרוץ גדרו והיה למרמס, ואשיתהו 
נפלאתה” - ארץ ישראל או ירושלים,  “על קריה  בפסוק הכוונה חורבן. וזו הכוונה: 
אוזנינו”, מה זה  “לתורה ולמצותה האטמנו  “אשר הושתה בתה” - נעשתה חורבן. 
24.  הוא היה גר ברחוב בלפור 60 בת-ים. איך אני זוכר? כי כשהיו מגיעים החגים, היה מתקשר 
ואומר לי: “וברית אבות לבנים תזכור”, כי הוא היה מכיר את אבא והיה מתיידד אתו, ואני הייתי 

שולח לו מכתב של שנה טובה וכדומה, אז אני זוכר: בלפור 60 בת-ים. 

האטמנו? פועל ָאטֹם בהפעיל, איפה מצאנו הפעיל? למה לא נאמר אטמנו? מצאתי 
פעם אחת בתהלים )נ”ח, ה’( “כמו פתן חרש ַיְאֵטם אוזנו”. יאטם זה בנין הפעיל, והמקונן 
אמר “האטמנו אוזנינו”, לא רצינו לשמוע לא תורה ולא מצוה, אתה אומר מלה של 

תורה יברחו כולם...

אותי עזבו מקור מים חיים
פעם אמרתי למישהו שיכניס חוק בכנסת שחייל שיתחתן - שנה שלמה לא יקחו כב. 

אותו לצבא, זה חוק “הומני”. )מה זה הומני? מסתבר ואנושי( כי כתוב בתורה: “כי יקח איש 
אשה חדשה לא יצא בצבא ולא יעבור עליו לכל דבר, נקי יהיה לביתו שנה אחת ושמח 
)דברים כ”ד, ה’(, ועוד טעם שאם אשתו תהיה בהריון ויהיה לה  את אשתו אשר לקח” 
ילד, הוא ישמח בילד באותה שנה. ואם לא, יכול להיות שבסוף אשתו תהיה צריכה 
יבום וחליצה וזה לא פשוט בכלל. אמר לי אף אחד לא מוכן לשמוע את זה! אם המקור 
עוד מעט תגיע התורה ותשפוט את כל האנשים האלה. אם  מהתורה הם לא רוצים! 
המקור לזה היה ביוון או ברומי הם יאמרו: “איזה חוק נפלא, זה מסתבר ומתקבל על 
הדעת”. אבל חוק של תורה הם לא מבינים! הקב”ה יזכה אותנו שכל הדברים האלה 
יעברו מן העולם, ובני ישראל יחזרו למקור שלהם מתוך אהבה ולא מתוך כפיה, לא 
בסקילה ולא בחנק, כי הם כולם תינוקות שנשבו בין הגויים, וה’ יתברך יזכה אותנו 

לגאולה שלמה במהרה בימינו אמן ואמן.

א-ל מלא רחמים הוא יתמלא ברחמים על נפש רוח נשמת הרב אריה גמליאל כג. 
בן וורדה שהשבוע פקודת שנתו )זה ראש ישיבת שדרות( רוח ה’ תניחנו בגן עדן ותהי 

נשמתו צרורה בצרור החיים אמן כן יהי רצון

מי שבירך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב הוא יברך את כל הקהל הקדוש 
הזה השומעים כאן, והשומעים בקול ברמה, והקוראים אחר כך בעלון25, מלכא דעלמא 
יברך יתהון, ויזכה יתהון, וישמע בקל צלותהון, וימלא כל משאלות לבם לטובה, ויתן 

להם הצלחה רבה, אושר ועושר וכבוד, וכן יהי רצון ונאמר אמן.
25.  תגידו להרה”ג רבי חננאל שאם אין לו כסף בשביל העלון שיפסיק, אדרבא, אני רואה שהוא 
כל פעם מוסיף מודעות “ומודעי דמודעי” )עיין שו”ע אבן העזר סימן קל”ד( וכל מיני סיפורים, כנראה 

כדי לכסות את ההוצאות. תעשה כמו בהתחלה – מעט עלונים, אם אין כסף לא צריך.



 מי בתמונה? 

 עורך: הרה"ג ר' 
שמואל עידאן שליט"א

 ”ְמַחֵּדׁש ֳחָדִׁשים, ְיַקֵּבץ ְקדֹוִׁשים, ֲאָנִׁשים ְוָנִׂשים, 
ְלֶאֶרץ ְּבנּוָיה"

ֲעִנָּיה  ְוִלְמֹאד  ֲעָדִתי  ”ֲאַׁשֵחר  ַהִּקיָנה  ָכַתב ֶאת  ַהֵּלִוי  ְיהּוָדה  ַרִּבי 

ְוֶאְפקֹד ְנָוִתי ְוַרָּבה ְׁשִאָּיה“. ָּכל ָּכְך ֲעֻמָּקה ַהִּקיָנה ַהּזֹאת. ֵיׁש ָּבּה 

ִמְׁשָקל. ֲאָבל ַהִּקינֹות ָהֵאֶּלה ָּכל ָּכְך ִחְּזקּו ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל. ַרִּבי 

ְיהּוָדה ַהֵּלִוי ָקַדם ֲחֵמׁש ְמאֹות ָׁשָנה ְלֵגרּוׁש ְסָפַרד, ּוַבִּקיָנה ַהּזֹאת 

הּוא ְמָתֵאר ֶאת ֵּגרּוׁש ְסָפַרד ְּברּוַח ַהּקֶֹדׁש: ”ְוָהְלכּו ְבמֹו ָים, ְלֵאין 

ֵקץ ְלִׁשְבָים, ְלַעּנֹות ְנָפׁשֹות, ְוַכּלֹות ְּגִוָּיה“. ִמי ָהְלכּו ְבמֹו ָים? ָּכל 

ְוֶזה  ָּכאן,  ָהָיה ַׂשר  ֶזה  ְמָלִכים.  ִּבְסָפַרד ְּכמֹו  ִיְׂשָרֵאל  ָהיּו  ַהְּזַמן 

ָהָיה ַׂשר ָׁשם, ְוֶזה ָהָיה רֹאׁש ַהֶחְׁשּבֹונֹות, ְוֶזה ָהָיה ִאְצַטְגִנין. ֻּכָּלם 

ָּכָכה ָהיּו. ַאֲחֵרי ֲחֵמׁש ֵמאֹות ָׁשָנה ִהְתַּדְרֵּדר ַהַּגְלַּגל ַעד ֶׁשִהְתִחילּו 

ַלֲעׂשֹות ָלנּו ָצרֹות. 

ַאַחר ָּכְך אֹוֵמר: ”ֲאִביֶהם ְּבַרֲחָמיו, ְיַרֵחם ְיתֹוָמיו, ְוִיְקּבֹוץ ְזרּוָיה, ְלֶאֶרץ 

ְנִקָּיה. ֲאֶׁשר ָרם ְוַנֲעָלה, ְוהֹוִריד ְוֶהְעָלה, ּוָמַחץ ְוִרָּפא, ְוֵהִמית ְוֶהְחָיה“. 

ִּתְראּו ֶאת ַהּיִֹפי ֶבָחרּוז ַהֶּזה. ”ֲאֶׁשר ָרם ְוַנְעָלה – ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 

ָרם ְוַנֲעָלה – ְוהֹוִריד ְוֶהְעָלה ּוָמַחץ ְוָרָפא ְוֵהִמית ְוֶהְחָיה“. ָׁשלֹוׁש 

ִלְפֵני  ַהָּדָבר ַהּטֹוב ]הֹוִריד  ִלְפֵני  ָהַרע  ַהָּדָבר  ָּכַתב ֶאת  ְּפָעִמים 

ֶהְעָלה ְוכּו'[. ָרם ְוַנֲעָלה ְוהֹוִריד ֶּבן ָאָדם ַעד ַהּסֹוף. ֵּגרּוׁש ְסָפַרד 

ָהָיה נֹוָרא ְוָאיֹם. ִסְפֵרי ַהִהיְסטֹוְרָיה ְמָתֲאִרים אֹותֹו ְּכֻחְרַּבן ַהַּבִית 

ַהְּׁשִליִׁשי. ”ֲאֶׁשר ָרם ְוַנֲעָלה ְוהֹוִריד ְוֶהֱעָלה ּוָמַחץ – ָנַתן ַמּכֹות – 

ְוָרָפא, ְוֵהִמית ְוֶהְחָיה“. ַאֲחֵרי ַהָּמֶות ֵיׁש ַּגם ַחִּיים. ֵאֶּלה ִבְסָפַרד 

ִהְכִריחּו אֹוָתם ֶׁשֹּלא ְלַקֵּים ׁשּום ָּדָבר ִמן ַהּתֹוָרה, ְוִהֵּנה ֶמה ָהָיה 

ָנֲעלּו ֶאת  ְיהּוִדים ֶׁשָחְזרּו ִבְתׁשּוָבה, ֵהם  ְּבָיֵמינּו? ָּבאּו  ָּכְך  ַאַחר 

ִקְבָרם  ַכָּמה ַבחּוִרים ַעל  ְוָעלּו  ְסָפַרד,  ַהָּיָׁשן ֶׁשל  ַהְּקָברֹות  ֵּבית 

ֶׁשל ֶמֶלְך ְסָפַרד ֶפְרִדיַנְנד ְוַעל ִקְבָרּה ֶׁשל ִאְׁשּתֹו ִאיֶזֶבל )קֹוְרִאים 

ָלּה ִאיַזֵּבָלה, ֲאָבל זֹו ִאיֶזֶבל ִאְׁשּתֹו ֶׁשל ַאְחָאב, זֹו ִגְלּגּול ֶׁשָּלּה...(. ָאְמרּו 

ָלֶהם: ָמה ִהְרַוְחֶּתם ִמָּכל ַמה ֶּׁשֲעִׂשיֶתם?! ָמה ִהְרַוְחֶּתם?! ֲאַנְחנּו 

ָחַזְרנּו ַלּתֹוָרה, ַאֶּתם ֵּתְלכּו ַלֲעָזאֵזל. ֵיׁש ֲאִפּלּו ְכַתב ָיד ֶׁשל ַהחֹק 

ֶׁשָעָׂשה ֶפְרִדיַנְנד ִּבְזַמּנֹו ֶׁשָאסּור ֶׁשְּיהּוִדי ָיגּור ִּבְסָפַרד, ָמה ִהְרִויַח 

ִמֶּזה?! ַאְּדַרָּבה, ַעם ִיְׂשָרֵאל ִהְתַאֵחד ִׁשְבָעַתִים ֵמָאז. ָּכל ַעם ִיְׂשָרֵאל 

ֵיׁש ָלֶהם ֻׁשְלָחן ָערּוְך ֶאָחד! ֹלא ָעׂשּו ֻׁשְלָחן ָערּוְך ַלְּסָפַרִּדים ְוֻׁשְלָחן 

ָערּוְך ָלַאְׁשְּכַנִּזים, ֶאָּלא ֻׁשְלָחן ָערּוְך ֶאָחד ָלַאְׁשְּכַנִּזים ְוַלְּסָפַרִּדים, 

ְוָכל ַמה ֶּׁשָהַאְׁשְּכַנִּזים נֹוֲהִגים ַאֶחֶרת, ָהַרָּמ“א כֹוֵתב ַהָּגָהה. ֻּכָּלם 

לֹוְמִדים ְּבאֹוָתם ִסיָמִנים.

 ַאַחר ָּכְך אֹוֵמר: ”ְוָתׁשּוב ְלִעיָרְך ְוִתְבֶנה ְּדִביָרְך וכו'“. ָּתׁשּוב ָלִעיר 

ֶׁשְּלָך, ִּתְבֶנה ֶאת ַהְּדִביר – ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, ַאַחר ָּכְך אֹוֵמר: ”ְמַחֵּדׁש 

ֶזה  ְוָי-ּה  ְּבנּוָיה.  ְלֶאֶרץ  ְוָנִׂשים,  ֲאָנִׁשים  ְיַקֵּבץ ְקדֹוִׁשים,  ֳחָדִׁשים, 

ַהחֶֹדׁש, ְלטֹוָבה ְיַחֵּדׁש, ּוְרצֹון ְיַצו ֵא-ל ַרב ָהֲעִליִלָּיה“. ְּבֵליל ִּתְׁשָעה 

ְבָאב ֹלא קֹוְרִאים ֶאת ַהְּקָטִעים ָהַאֲחרֹוִנים ִּכי ֵיׁש ָּבֶהם ֶנָחָמה. ֲאָבל 

ְּבֶאְמַצע ַהָּׁשבּוַע ]ְּבִתּקּון ֲחצֹות[ ֲאַנְחנּו ְיכֹוִלים ִלְקרֹא ַהּכֹל. ָלָּמה? 

ִּכי ָכל יֹום ֶׁשּקֹוְרִאים ִּתּקּון ֲחצֹות ְמַסְּיִמים ְּבֶנָחָמה, ָאז קֹוְרִאים 

ֶאת ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה. ְוַהֵּתאּור ָּכל ָּכְך ַמְרִעיד – ”ְוָהְלכּו ְבמֹו ָים“. 

ַמָּמׁש ָּכָכה. ֵאיְך ָיַדע ַרִּבי ְיהּוָדה ַהֵּלִוי ֶׁשֵּיְלכּו ְבמֹו ָים?! הּוא ָהָיה 

ְמֻיָחד ְּבִמינֹו. ְּכֶׁשָהָיה כֹוֵתב ִׁשיר ַעל ִׂשְמָחה, ַמְרִקיד ֶאת ָהָאָדם. 

"ַוַּיְרִקיֵדם"  )ְּתִהִּלים כ“ט ו‘(... ָׁשִרים ”ְיִדיִדי ֲהָׁשַכְחָּת, ֲחנְֹתָך ְּבֵבין 

ָׁשַדי, ְוָלָּמה ְכמֹו ֵעֶגל ְמַכְרַּתִני, ְצִמיֻתת ְלַמֲעִביָדי“. ָלָּמה ָמַכְרָּת 

אֹוִתי ִלְצִמיתּות ַלַּמֲעִביִדים ֶׁשִּלי?! ְרִדיָפה ַעל ְיֵדי ָיָון ְרִדיָפה ַעל 

ְיֵדי ָמַדי. ַמה ֶּזה? ”ֲהֵיׁש ִּבְלְּתָך גֵֹאל, ּוִבְלִּתי ֲאִסיר ִּתְקָוה“ – ֵיׁש עֹוד 

ִמיֶׁשהּו ַאַחר חּוץ ִמְּמָך ֶׁשהּוא גֹוֵאל ֶאת ִיְׂשָרֵאל?! ֵאין ַאף ֶאָחד. 

ַּפַעם ָהְלכּו ַאֲחֵרי רּוְסָיה – חֶֹׁשְך, ָהְלכּו ַאֲחֵרי ָאֶמִריָקה – ֲאֵפָלה. 

ָהְלכּו ַאֲחֵרי ַאְנְּגִלָּיה ְוַאֲחֵרי ַהַהְׂשָּכָלה ְוַאֲחַרי ַהַּמָּדע – ַהּכֹל חֶֹׁשְך 

ַוֲאֵפָלה. ”ּוִבְלִּתי ֲאִסיר ִּתְקָוה“ – ֲאַנְחנּו ֲאסּוִרים ְלָך, ְקׁשּוִרים ְלָך 

ְבִתְקָוה. ”ְּתָנה ֻעְּזָך ִלי ִּכי, ְלָך ֶאְּתָנה ּדֹוִדי“ – ַאָּתה נֹוֵתן ִלי ֶאת 

ָהעֹז, ַוֲאִני נֹוֶתֶנת ְלָך ּדֹוִדי ֶאת ַהִחָּבה ְוֶאת ַהַהֲעָרָכה ַלְמרֹות ַהּכֹל. 

ַלְמרֹות ֶׁשִּנְלָחִמים ָּבנּו ָכל ָהֲאָנִׁשים ָהֵאֶּלה ֶׁשֵהם ֹלא יֹוְדִעים ַמה 

ּזֹו ַיֲהדּות, ֲאָבל ֲאַנְחנּו ְמַחְּנִכים ְיָלִדים. ַאָּתה רֹוֶאה ָכל ּבֶֹקר ְיָלִדים 

הֹוְלִכים ְלֵבית ֵסֶפר ָּכל ָּכְך ְמֻתִּקים ִמְּדַבׁש – ”יֹ ֵסף ה‘ ֲעֵליֶכם ֲעֵליֶכם 

ְוַעל ְּבֵניֶכם" )תהלים קט"ו, י"ד(.

ַהִּמְרַׁשַעת, ְּכמֹו ֶׁשָעַבר  ְסָפַרד  ְּכמֹו ֶׁשָעְבָרה רֹוִמי, ְּכמֹו ֶׁשָעְבָרה 

ִהיְטֶלר, ְּכמֹו ֶׁשָעַבר ָיָון, ָּכל ֵאֶּלה ָעְברּו, ִנְׁשָּכח ִזְכָרם ִמן ָהעֹוָלם. 

ַוֲאַנְחנּו ָּברּוְך ה‘ ַחִּיים ְוַקָּיִמים. אֹוֵמר ַרִּבי ְיהּוָדה ַהֵּלִוי )ספר הכוזרי 

מאמר שלישי אות י“א(, ָּכתּוב: ”ַאל ִּתיְרִאי ּתֹוַלַעת ַיֲעקֹב“ )ישעיה 

מ“א, י“ד(, ַמה ֶּזה ּתֹוַלַעת ַיֲעקֹב? ֲאִפּלּו ִאם ָחס ְוָחִליָלה ִיְׂשָרֵאל 

יֹאְבדּו ְוִיָּׁשֵאר ֵמֶהם ְקָצת ְּכמֹו תֹוַלַעת ַאַחת, ְיהּוִדי ֶאָחד ַחָּלׁש ְּכמֹו 

תֹוַלַעת ְוָכל ֶאָחד רֹוֵמס ָעָליו, ַהּתֹוַלַעת ַהּזֹאת ַּתֲחזֹר ְוִתְבֶנה ֶאת 

ַהּכֹל ֵמָחָדׁש! ָלֵכן ְּבכַֹח ָהֱאמּוָנה ֲאַנְחנּו ׂשֹוְרִדים, ֲאַנְחנּו ִמְתַקְּיִמים, 

ֲאַנְחנּו ֹלא ְמַפֲחִדים ֵמַאף ֶאָחד! ֻּכָּלם ּבּוֵקי ְסִריֵקי, ִאם ֶזה ַּבְיֶּדן, 

ְוִאם ֶזה ַנְיֶּדן, ְוִאם ֶזה ַלְיֶּדן... )ָּכל ַהִּנְכֵסי ְּדַנְיֵדי ָהֵאֶּלה...( ַהּיֹום הּוא 

ָכאן ּוָמָחר ָינּוד. ִמיֶׁשהּו ָחַׁשב ַּפַעם ִּבְזַמן ַהּׁשֹוָאה ֶׁשֵּיֵצא ַמֶּׁשהּו 

ִנְגָמר, ָצִריְך  ֵמָהָעם ַהֶּזה? ַאף ֶאָחד ֹלא ָחַׁשב. ָאְמרּו ָהָעם ַהֶּזה 

ִלְקֹּבר אֹותֹו!  ֶאְפָׁשר  ִאי  ְוָחִליָלה. ֹלא,  ְבָכבֹוד, ַחס  ִלְקּבֹר אֹותֹו 

ַאְדַמת  ֶאְתֶכם ֶאל  ְוֵהֵבאִתי  ַעִּמי  ִמִּקְברֹוֵתיֶכם  ֶאְתֶכם  ”ְוַהֲעֵליִתי 

ִיְׂשָרֵאל“ )יחזקאל ל“ז, י“ב(. ָאסּור ְלִהָּתֵפס ְלֵיאּוׁש. ָצִריְך ְלַקּוֹות 

ּוְלַקּוֹות ּוְלַקּוֹות. ”ּוִבְלִּתי ֲאִסיר ִּתְקָוה“ – ִּתְהֶיה ֲאִסיר ִּתְקָוה. )גליון 

268 אותיות ג' – ו'(.
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 נא לשלוח התשובות 

עד יום ראשון בערב
 בין הפותרים נכונה 

 יוגרל פרס )חובה לציין 
שם וכתובת בצורה ברורה(

גליון 
271

ילדי גאילדי גאלהלה
ם י ד ל י ל ן  מ א נ ת  י ב

מתוך שיעוריו של רבנו מרן ראש הישיבה שליט"א

משפטים, אחד או שתים?
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

קודם:  לו שתִים, יודע לקונן אך לא לדבר. תן. הזוכה: יצחק  משבוע  פתרון 
גריינמן - זכרון יעקב 

פתרון התמונה: הגאון הרב אליהו פרדס זצ"ל, רבה הראשי של רמת גן )תשי"ג(, ולאחר 
מכן התמנה לרב הראשי של ירושלים )תשכ"ב( תפקיד אותו נשא עד עת פטירתו 
בי"א בניסן תשל"ב. במשך חייו הרבה לקרב ליבות ישראל לאביהם שבשמים, וידע 
למשוך את העם בעבותות אהבה לתורה ולמצוות, בדרשותיו הנפלאות, ומאמריו בהלכה 
ובהגות פורסמו ויצאו לאור בחלקם בקבצים שונים. הזוכה: איתיאל מועלם - ירושלים 

על הזוכה לעקוב אחרי הודעות הדואר.  פרס שיוחזר, לא ישלח שוב.

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

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

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

ִלְפֵני  ַהְּסֻעָּדה ְקָצת  ִלְגֹמר ֶאת  ָצִריְך  ְסֻעָּדה ְׁשִליִׁשית ֻמָּתר. ַרק 

ַהְּׁשִקיָעה. ְוָהָיה ִמְנָהג ְּבֶג'ְרָּבא ֶׁשאֹוְכִלים ַּבַּׁשָּבת ַהּזֹאת ַרק ָּדִגים. 

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

ברית כהונה מערכת הרי"ש אות ז'( ֶׁשֵּמִעַּקר ַהִּדין ֹלא ְצִריִכים ַלֲעׂשֹות 

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

ֶזה(. )גליון 23 אותיות ט"ז, י"ז(.

ילדי גאלה
לע"נ גאולה בת הרבנית אסתר מאזוז ע"ה

ְּבָפָרַׁשת ַמְסֵעי ֵיׁש ַטַעם ְמֻיָחד ֶׁשֹּלא מֹוִפיַע ְּבָכל ַהּתֹוָרה 

ֻכָּלּה. ָאְמָנם ַּבַּתַנ"ְך הּוא מֹוִפיַע אּוַלי ְׁשַבע ֶעְׂשֵרה ְפָעִמים, 

ֲאָבל ַּבּתֹוָרה ַרק ַּפַעם ַאַחת. ַּבָּפסּוק: "ּוַמּדֶֹתם ִמחּוץ 

ָּבַאָּמה" )במדבר ל"ה  ַאְלַּפִים  ֵקְדָמה  ְּפַאת  ָלִעיר ֶאת 

ה'(, ַהִּמָּלה "ַאְלַּפִים" ְּבַטַעם "ָיֵרַח ֶּבן יֹומֹו" ֶׁשֶּזה ְכמֹו 

"ַאְתָנח" ָהפּוְך, ְוַהִּמָּלה "ָּבַאָּמה" ְּבַטַעם "ַקְרֵני ָפָרה" 

ֶׁשֶּזה ְכמֹו ְׁשֵּתי ַקְרַנִים ִמָּיִמין ּוִמְּׂשמֹאל. ָּתִמיד ָהְיָתה 

ִלי ְׁשֵאָלה: ַמה ֶּזה "ָּפֵזר ָּגדֹול"? ְוִכי ֵיׁש ָּפֵזר ָקָטן?! ָהיּו 

ְצִריִכים לֹוַמר "ָּפֵזר" ִּבְלַבד. ְלָמָׁשל ֵיׁש ָלנּו ַקְדָמא ְקַטָּנה 

ְוַקְדָמא ְגדֹוָלה, ָזֵקף ָקטֹן ְוָזֵקף ָּגדֹול, ְּתִליָׁשא ְקַטָּנה 

ּוְתִליָׁשא ְגדֹוָלה )ְלִפי ָהַאְׁשְּכַנִּזים(, ָאז ִאם ֵּכן ָּכל ַּפַעם 

ֶׁשֵּיׁש ָּגדֹול ָאז ֵיׁש ָקָטן, "ָּגדֹול ִמְּכַלל ְּדִאיָּכא ָקָטן, ְוָקָטן 

ִמְּכַלל ְּדִאיָּכא ָגדֹול", ֲאָבל ַמה ֶּזה ָפֵזר ָּגדֹול?! ַעד ֶׁשַּפַעם 

ַאַחת ָעִׂשיִתי ַׁשָּבת ְּבָמקֹום ְמֻסָּים, ְוָהָיה ָׁשם ַּתְדִּפיס 

ְמֻיָחד ֵמָהֶאְנִציְקלֹוֶּפְדָיה ַהַּתְלמּוִדית )ֵעֶרְך "ְטָעִמים"(, 

ְוָכְתבּו ַעל ַהְּטָעִמים ֶעְׂשִרים ַּדף ִעם ְּכָלִלים ָיִפים ְמאֹד. 

ַאַחד ַהְּכָלִלים ֶׁשֲאִני זֹוֵכר, ֶׁשִּביֵמי ַהַּקְדמֹוִנים ֹלא ָקְראּו 

"ָּפֵזר ָּגדֹול" ְּכמֹו ֶׁשָּלנּו ִּבְכָלל, ֶאָּלא ַקְרֵני ָפָרה ֶׁשָּלנּו ָהָיה 

ִנְקָרא "ָּפֵזר ָּגדֹול" ּוָפֵזר ָּגדֹול ֶׁשָּלנּו ָהָיה ִנְקָרא "ָּפֵזר 

ָקָטן". זֹאת אֹוֶמֶרת ֶׁשָהָיה ָפֵזר ָּגדֹול ּוָפֵזר ָקָטן ְוֹלא ָהיּו 

ַקְרֵני ָפָרה. ַאַחר ָּכְך ַהָּפֵזר ָּגדֹול ָעָלה ַדְרָּגה ְוָקְראּו לֹו 

"ַקְרֵני ָפָרה", ְוֶהֱעִבירּו ֶאת ַהֵּׁשם ַלָּפֵזר ַהָּקָטן ְוָקְראּו 

לֹו "ָּפֵזר ָּגדֹול", ְוַהָּקָטן ֵאיֶנּנּו, "ְוִהֵּנה ַהָּקטֹן ֶאת ָאִבינּו 

ַהּיֹום ְוָהֶאָחד ֵאיֶנּנּו" )בראשית פרק מ"ב פסוק י"ג(, ֵאין 

ַוֲאַנְחנּו  ַאֶחֶרת.  ָהָיה  ַּבָּמקֹור  ֲאָבל  ָּבעֹוָלם.  ָקָטן  ָּפֵזר 

יֹוְדִעים ֶׁשַהַּטַעם ֶׁשּלֹו הּוא ְכמֹו "ָּפֵזר ָּגדֹול", ֲאָבל ָיכֹול 

ִלְהיֹות ֶׁשֵּיׁש ֶהְבֵּדל ַּבַּמְנִּגינֹות, ִּכי ַאֶחֶרת ָלָּמה ָעׂשּו ַקְרֵני 

ָפָרה ְוֹלא ָפֵזר ָּכָרִגיל. ָלֵכן ִנְרֶאה ֶׁשֵּיׁש ַמְנִּגיָנה ְמֻיֶחֶדת 

ֶׁשִּנְׁשַּתְּכָחה ְבֶמֶׁשְך ַהּדֹורֹות, ַוֲאַנְחנּו ֹלא יֹוְדִעים אֹוָתּה 

)ְואּוַלי ֵיׁש ֵאיזֹו ֵעָדה ָבעֹוָלם ֶׁשּיֹוְדִעים ֶאְצָלם ֶאת ַהַּמְנִּגיָנה 

ֶׁשל ַהַּטַעם ַהֶּזה "ַקְרֵני ָפָרה"(. )עלון 73 אותיות ד' – ו'(












