
א. כמה הסברים בפיוט “י-ה מהרה קץ נא שים” לר’ אשר מזרחי ז”ל.  ב. צריך להיזהר מאד בתשעת הימים.  ג. התורה מאחדת את כולנו.  ד. חשבון 
שנת החורבן.  ה. מותר לשמוע שירים בימי בין המצרים בערב שבת אחר חצות.  ו. לימוד תורה בשבת ערב הצום.  ז. אי אפשר שלא להתרגש 
 מה”קינות”.  ח. כמה הערות ביאורים והסברים מרגשים במילות הקינות.   ט. רבי שמואל הנגיד ע”ה ובנו רבי יוסף הי”ד.  י. המשתתף בצער רואה בנחמה.  
יא. אכילת בשר בתשעת הימים.  יב. ברית מילה בתשעה באב דחוי.  יג. מילה דחויה בתשעה באב דחוי.  יד. אם רשאי האבא לאכול בפדיון בנו החל בת”ב 
יז. אם חולה יעשה סעודה רביעית.  יח. ברכת “שעשה לי כל צרכי”  דחוי.  טו. דין מעוברות ומניקות בתשעה באב דחוי. טז. מתי החולים יעשו הבדלה?  

בתשעה באב.  יט. חולה המבדיל לא יאמר הפסוקים שלפני ההבדלה.  כ. כל אחד חייב להשתתף באמירת הקינות.
א, וישלח לי ינון היפה” “למכאובי א-לי ְיַרֵפּ

]חזק וברוך לר’ כפיר פרטוש הי”ו על הפיוט “י-ה מהרה קץ נא שים” לר’ אשר א. 
מזרחי ז”ל[. מי שיקרא את השיר הזה, לא יחשוב שהמחבר היה בן דורנו. הוא מדבר 
על בית המקדש בכאב, הוא מדבר על הגלות, על החורבן )ולפעמים הוא רומז על השואה: 
“על אש, י-ה א-ל שרוף אויבי”, “על אש”, “על אש”, “על אש”, זה רומז לשואה(, הוא אומר כאן: 

א, וישלח לי ינון היפה”. מה זה ינון היפה? איפה ראית אותו?!...  “למכאובי א-לי ְיַרֵפּ
אלא ינון זה המשיח מזרע דוד המלך, שנאמר בו )שמואל-א’ ט”ז, י”ב( “אדמוני עם יפה 
עינים”. “סבוני עדת מרעים וגזלו כל מה שהיה לי” - מה גזלו לך? את לוחות הברית, 
כלים של כהן גדול, גזלו המון דברים. היה חכם אחד שראה אותם, ומההתרגשות 

שלו כשחזר לעירו בלוב - ארבעים יום לא דיבר מלה והלך לעולמו1. 

מטב לטוב
“משנכנס אב ממעטין בשמחה” )תענית דף כ”ו ע”ב(. והשבוע ראינו כמה דברים קשים ב. 

שאירעו. בליל ראש חודש אב עשו איזה כנס באשדוד  בשביל לעזור לבחורים של 
הישיבה )זה נקרא “שותפים”, הוא יושב ולומד, ואתה עוזר לו(, והנה בדרך שמענו בחדשות 
שהיו שתי תאונות רחמנא ליצלן. חמש נפשות נהרגו. בתאונה אחת היה נהג מצרי, 
איני יודע מה קרה לו. ובתאונה השניה רכב נכנס ברכב. וזה בתחלת ראש חודש. 
וביום ששי שמעתי גם כן שבקרית מלאכי היה בחור שהניח תפלין לכמה אנשים 
במשך כל היום, וכשחזר לביתו נדרס בעוה”ר בדרך. צריך מאד להיזהר לא ללכת 
לים ולא לעשות דברים מיותרים, רק מה שאדם צריך. תשעת הימים יחלפו ויבוא 
חג, שיהפך  באב, וגם גימטריא  ט”ב זה גם תשעה ]ט’[  אחר כך יום טוב לישראל. 
לחג במהרה בימינו. וזה תלוי הרבה במעשים שלנו, אם אנחנו נלך אחד מול השני 
או נעזור אחד לשני. הרי כל החורבן כולו בא משנאת חינם, לכן אהרן הכהן שהיה 
“אוהב שלום ורודף שלום” )אבות פ”א מי”ב( נפטר בראש חודש אב. ואחרי שהלך אוהב 
שלום ורודף שלום, היה מה שהיה. צריכים כולם לוותר קצת, ולא לחפש מריבות. 

התורה מאחדת את כולנו
תתארו לכם ]את מה שהיה[, שני אחים החשמונאים האחרונים, בגלל מריבות ג. 

של שטות מי יהיה בראש, והם לא הולכים לסנהדרין, לא הולכים לרבנים ולחכמים, 
לא הולכים למתווכים, אלא הולכים לרומי. ורומי מבינה רק כסף, זה מה שהיא 
מבינה. אז הם רוששו את אוצרות בית המקדש. האח הגדול הורקנוס שמגיעה לו 
הבכורה והאח השני אריסטובלוס, רוששו את האוצרות והעבירו אותם לרומאים. 
והרומאים בנו מזה “אמפי תיאטרון”, וזה קיים עד היום. תיאטרון ענק )מה זה אמפי? 
אני לא יודע, כנראה גדול - תיאטרון גדול(. וזה גרם אחר כך לכל החורבן, כי עד אז רומא 

מרחוק  לא הייתה מתערבת, הייתה במקום לבד במרחק גדול. “ישא ה’ עליך גוי 

1.  יש כאן ]בדפוס שבידי[ טעות קטנטנה - “ּוְרַחם על עם ידיד”, צריך לומר: “ְוַרֵחם”, צריך 
לתקן את זה. המחבר הדפיס את ספרו בלי ניקוד. איך נכנסה הטעות? אני לא יודע. אולי אני 

הגהתי ועשיתי ניקוד כזה? אני לא חושב.

מקצה הארץ כאשר ידאה הנשר” )דברים כ”ח, מ”ט(, זאת רומי. והנה כאשר נתנו לה 
אצבע, לקחה את כל היד. אם אנחנו נשכיל ולא נריב ]הכל יהיה בסדר[. הנה מפלגות 
החרדיות רבות אחד בשני, המפלגות הדתיות רבות אחת בשניה, ואילו החילונים 
להיפך, הם מתאחדים. “הרשימה המשותפת”, “הרשימה המעוטפת”, “הרשימה 
המעולפת”... הכל הבל הבלים. ומה האחדות שלהם? שכולם נגד התורה רחמנא 
ליצלן! אנחנו צריכים להראות להם שאנחנו מאוחדים יותר מהם. התורה איחדה 
אותנו אלפיים שנה, עכשיו כשהגענו כולנו לארץ ישראל, כל אחד אוכל את השני?! 

לא עושים כדבר הזה!

חשבון שנת החורבן
לגבי החשבון של שנת החורבן, אמרתי )בעלון הקודם הערה 12( שאני לא אפרש ד. 

אותו. אבל בא רבי עובדיה חן שיהיה בריא, הוצק חן בשפתותיו, בעלון “פניני הפרשה” 
הוא מסביר אותו בטוב טעם, בסגנון ברור ויפה. כל אחד יכול לקרא  פרשת מסעי 
ולהבין. כמה אני אחזור ואומר חשבונות?! אנשים רק שומעים חשבונות ובורחים... 
הם לא רוצים לשמוע. צריך לשלוח אותם לסיחון מלך חשבון שילמד אותם קצת 
חשבון... אז אני לא משתמש יותר בחשבון, אבל שם הוא כתב דברים ברורים 
ופשוטים, כל אחד יקרא ויבין2. המקבל יקבל, ומי שלא יקבל - לא יקבל. “השומע 
עובדיה חן  לתועלת הקוראים צרפנו את מאמרו של ידידנו הסופר רבי  2.  הערת המערכת. 
שליט”א: מנין שנות העולם. בן כמה שנים הוא עולמנו? מסתבר שהתשובה לשאלה טריוויאלית 
זו אינה פשוטה כפי שניתן לחשוב. בין חכמי העיבור ישנן שתי צורות חישוב. אך תחילה 
לעובדות המוסכמות: העולם נברא ביום כ”ה באלול )לדעת רבי אליעזר שהלכה כמותו(, וביום 
הששי לבריאת העולם הוא א’ בתשרי, בשעה חמישית נברא אדם הראשון. השאלה היא האם 
מחשיבים את חמשת הימים הראשונים שלפני בריאת אדם הראשון כשנה שלימה, לפי הכלל 
ש”יום אחד בשנה חשוב שנה” )ר”ה דף ב’ ע”ב(, או שמתחילים למנות את שנות העולם רק מיום 
שנברא אדם הראשון.     שיטת החישוב של חמשה ימים כשנה תמימה, מכונה “מולד בהר”ד” 
)ר”ת זמן המולד בתשרי בשנה שלפני בריאת העולם( או “מולד התוהו” )שהוא מולד תיאורטי, ובזמן 

מולד זה העולם היה תוהו(, ואילו שיטת החישוב מזמן בריאת אדם הראשון מכונה “מולד וי”ד” 

)ר”ת זמן המולד בא’ בתשרי שנברא בו אדם הראשון(.     כיצד ההכרעה? בכל תפוצות ישראל נהוג 

היום למנות ע”פ מולד בהר”ד )מולד התוהו(, ושנתנו זו - התשפ”ב - היא לפי מולד זה. אלא 
שבספרים שונים של רבותינו, מצוינים תאריכים של אירועים שונים המחושבים לפי מולד וי”ד, 
מה שיוצר הרבה מבוכות, כאשר יש פער של שנה אחת בין ספרים שונים.     לדוגמא, בספרים 
שונים מצוין שיציאת מצרים ומתן תורה היו בשנת ב’ תמ”ח, וכניסת יהושע לארץ בשנת ב’ 
תפ”ח, ובשנת ב’ תק”ג התחילו למנות שמטין ויובלות, ובשנת ג’ של”ח חרב בית ראשון וכו’. 
על כל התאריכים הללו מעיר מרן רבנו מאיר מאזוז שליט”א בשו”ת בית נאמן ח”א )עניינים 
שונים סי’ ב’( שהם למולד וי”ד, אבל למולד בהר”ד שעל פיו אנו מונים כיום צריך להוסיף שנה 

אחת על כל הנ”ל, ותהיה יציאת מצרים בשנת ב’ תמ”ט, וכניסת יהושע בן נון לארץ בשנת ב’ 
תפ”ט, והתחילו למנות שמטין ויובלות בשנת ב’ 
תק”ד, ונחרב בית ראשון בשנת ג’ של”ט )ועיין שם 
באורך שעל פי זה פתר מבוכה גדולה בענין שנת היובל(.

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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בבית הכנסת "אהבת התורה - איש מצליח"   
רחוב הרב עוזיאל 43 ב"ב.  
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גליון מס': 320 | דברים - שבת "חזון"
ט באב תשפ"ב )6/8/22(   

מוצ"ש  ר"ת  הדלקת נרות 
20:50  20:11  18:58 י-ם: 
20:47  20:13  19:15 ת"א: 
20:47   20:14  19:05 חיפה: 
20:45  20:11  19:13 ב"ש: 



ישמע והחדלים יחדלו” )ע”פ יחזקאל ג’, כ”ז(, אבל הוא חסך לי את הטורח ואת ההסבר.

מותר לשמוע שירים בימי בין המצרים בערב שבת אחר חצות
אני התרתי לשמוע שירים בערבי שבתות של בין המצרים אחרי חצות, ואמרתי ה. 

שזה כדי להיכנס לשבת בשמחה. אמרו לי: מנין לך הדבר הזה? מנין לי?! הנה שו”ת 
יחוה דעת של הרב עובדיה ע”ה בח”א סי’ מ”ה במילואים )ובדפוס החדש זה שם בהערה 
ראשונה( הוא מביא שהרב הגאון רבי אברהם עמדין בספר צרור החיים )קונטרס קול השיר 

דף ד’ ע”ד( כתב שקהל קדוש פראג היו נוהגים לנגן בכלי שיר בקבלת שבת ובכניסת 

יום טוב, לשמח הלבבות להיכנס לשבת ויום טוב בשמחה ובטוב לבב. וכן כתב בספר 
“לכה דודי  )עמ’ ה’( שככה נהגו בבית כנסת הגדול בפראג לומר  אלה דברי הברית 
לקראת כלה” בליווי כלי שיר, עד “בואי בשלום עטרת בעלה” ]ולא עד בכלל[. ואחר 
)סי’ כ’ אות א’( שכתב שלכן  כפי אהרן אפשטיין3  כך הרב הביא תשובה אחרת מספר 
נהגו לומר בפראג “מזמור שיר ליום השבת” פעמיים, הראשון לא לשם קבלת שבת, 
אלא בכלי שיר, להכין לבבם בהתעוררות שמחה לקראת שבת מלכתא, והשני לשם 
קבלת שבת, בלא כלי שיר4. ומנין לנו שצריך להיכנס לשבת בשמחה? כתוב “וביום 
שמחתכם ובמועדיכם ובראשי חדשיכם” )במדבר י’ י’(, ובספרי אומר )פיסקא ע”ז( “וביום 
שמחתכם - אלו השבתות”. וככה מביא אבן עזרא שם5. איך הגיעו לפירוש הזה? כי 

המקום העיקרי שבו מבוכה זו באה לידי ביטוי הוא במנין השנים שעברו מחורבן בית שני שאנו 
מכריזים בליל תשעה באב.     בפי העולם שגור וכך מופיע כמעט בכל הלוחות, שבית שני נחרב 
בשנת ג’ תתכ”ח ליצירה שהיא שנת 68 לספה”נ, ונתנו לזה סימן שצריך לנכות מספר חיי”ם )68( 
ממנין הנוצרים, ויצא לך מנין השנים לחרבן בית שני. מנין זה מסתמך על דעת רש”י במסכת 
עבודה זרה )דף ט’ סע”א( שכתב שהחורבן היה בשנת ג’ תתכ”ח. אלא שמול רש”י יש את הרמב”ם 
שנוקט בפשיטות ששנת החורבן היא ג’ אלפים תתכ”ט.     על פניו נראה שיש כאן מחלוקת בין 
רש”י לרמב”ם. בא מרן ראש הישיבה שליט”א בספר “בינה לעתים” )בקונטרס ברכת החמה סי’ ח’( 
ומבאר על פי האמור ששניהם מסכימים שהחורבן היה באותו תאריך, והפער של שנה אחת 
נובע מכך שרש”י מונה למולד וי”ד ואילו הרמב”ם מונה למולד בהר”ד.     לפי זה, כיון שכיום 
מקובל למנות לפי מולד בהר”ד, יש למנות בליל תשעה באב לפי החישוב שהחורבן היה בשנת 
ג’ תתכ”ט, ולא כפי המודפס בלוחות השנה. לא שייך לתפוס את החבל בשני ראשיו, ומצד אחד 
בתאריך לכתוב שנת תשפ”ב לפי מולד בהר”ד, ואת שנות החורבן למנות לפי מולד וי”ד.     ובאשר 
לסימן, אל דאגה, מרן כבר דאג לתחליף הולם: במקום 68, יש לחסר ממנין שנות הנוצרים 69 

כמנין “יגון”, בבחינת והסר ממנו יגון ואנחה.
3.  הרב זצ”ל מכיר את כל הספרים. אם יש ספר אחד בקצה העולם, בקוטב הצפוני או בקוטב 

הדרומי, גם אותו הוא יביא.
4.  המנהג הזה קיים אולי עד ימינו, מי יודע אם יש שם עוד יהודים. בפראג בית הכנסת הגדול 
נקרא “אלטנוישול”. )ויש אומרים שהכוונה: “על תנאי שול”, כלומר בנו אותו על תנאי כשיבנה בית המקדש 
ניקח את האבנים ונעביר אותם לבית המקדש(. וזה בית הכנסת שבו התפלל מהר”ל מפראג. והסיפור 

הוא )כל אחד נותן טעם אחר, ככה פעם ראיתי כתוב( שמהר”ל מפראג היה לו גולם, והגולם הזה כל 
השבוע היה מסתובב ותופס אנשים, תופס גנבים, תופס עלילות דם. הולך באמצע הדרך ורואה 
נוצרים לוקחים ילד )מת כמובן(, אז הוא חוטף אותו מהם, ומביא אותו למשטרה, והם חוקרים 
אותם, והם אומרים: זה לא היהודי הרג אותו, זה נמצא לפניכם. אבל ביום ששי הוא מפסיק את 
הפעילות שלו. איך הוא מפסיק? מהר”ל מפראג מוריד לו את השם שכתוב על מצחו, ואז הוא 
נעשה כמו אבן דומם. ופעם אחת שכח מהר”ל מפראג להוריד לו את השם, ואחרי שאמרו “מזמור 
שיר ליום השבת” אמרו לרב: זו סכנה, הגולם הזה מחריב את המדינה כולה. אז הוא הלך אליו 
וניתק לו את השם בכח, וחזרו על “מזמור שיר ליום השבת” פעם שניה, ולכן נהגו בפראג לומר 

“מזמור שיר ליום השבת” פעמיים. 
אבל הסיפור הזה מפוקפק מאד, כי אם אמרו “מזמור שיר ליום השבת” וקבלו את השבת, היתכן 
לבטל למפרע? כאילו עוד לא קבלנו שבת? ודבר שני, בכלל כל הנושא של הגולם הוא ספק. כי 
תלמידיו של מהר”ל מפראג - אם זה תוספות יום טוב, אם זה בעל צמח דוד - רבי דוד גנז )שהיה 
בקי בכל מיני דברים, בהסטוריה, במתמטיקה, באסטרונומיה, יש לו ספרים על העיבור ועל כל מיני דברים( 

- לא כתבו מלה אחת על זה, והם מזכירים את מורם ורבם מהר”ל מפראג. לכן יש אומרים שכל 
זה אגדה בעלמא. ידוע רק דבר אחד, שהמלך רודולף שהיה שולט בכל הממלכה כולה שם, בסוף 
ימיו ביטל עלילת דם על פי שיחה שהיתה לו עם מהר”ל מפראג. אבל מי שמקשר את זה עם 
הגולם – זה לא בטוח. אומרים שישנה מסעדה עד היום הזה של גוים שנקראת “מסעדת הגולם”. 
ועל כל כלי, כל מזלג, כל כוס, על כל דבר, יש תמונה של גולם, והכל נבילה וטריפה. עד שפעם 
כתבו: “גולם מי שאוכל שם”... אז כיון שהיה סיפור כזה שיש גולם, והגולם הזה פעם אחת בשבת 
רצה להשתגע לגמרי, קיבל השראה או משהו, לכן ניתקו לו את השם וחזרו על מזמור שיר ליום 
השבת, אבל כנראה העיקר כמו שכתב כאן הרב בשם ספר כפי אהרן אפשטיין, שאומרים פעם 

ראשונה עם כלי שיר כדי להיכנס לשבת בשמחה.
רבותינו חכמי  “אמרו המעתיקים”. מה זה מעתיקים שמזכיר אבן עזרא? זה  והוא כותב:    .5
השמועה. הרמב”ם קורא להם “מעתיקי השמועה”, ואבן עזרא קורא  התלמוד שהיו מעתיקי 

הפסוק אמר “וביום שמחתכם”, לא אמר “ובימי שמחתכם”, והרי צריך לומר ובימי 
שמחתכם? אלא הכוונה ליום אחד שכולו שמחה, וזה יום שבת. אז כדי להיכנס לשבת 

בשמחה כדאי לשמוע מוזיקה, ובמיוחד שירים של שבת. 

אין ללמוד אבלות ישנה מאבלות חדשה
הקשו לי: הרי מי שהוא בר מינן ָאֵבל והוא לא שומע מוזיקה, לא מתירים לו בערב ו. 

שבת. אבל זו לא קושיא, כי אין ללמוד אבלות חדשה מאבלות ישנה. אבלות ישנה קלה 
יותר. האבילות של בית המקדש שהיא כמעט זה אלפיים שנה נקראת אבילות ישנה. 
יש גמרא בכתובות )ס”ב ע”א( שהיו יהודי וגוי הולכים ביחד, והיהודי רץ, “רץ כצבי וגבור 
כארי” )אבות פ”ה מ”כ(, והגוי כמה שרץ אחריו הוא לא היה יכול להשיג אותו. אמר אני 
אגיד לו מלה אחת שיצטער וילך בנחת, לפחות שנלך בקצב אחיד. אמר לו: אתה יודע 
שהיה לכם בית המקדש יפה כל כך, איזה פלא, ראיתי אותו במוזיאון... והיהודי ממשיך 
לרוץ, אמר לו: אתם אומרים “אנחה שוברת כל גופו של אדם”, ואתה נאנחת על בית 
ָנן בה” - התרגלנו בה, “כיון דדש  ְשׁ המקדש, אז איך אתה ממשיך לרוץ? אמר לו: “ַדּ
דש”. אם זה דבר חדש אדם מצטער, אבל אם זה דבר ישן זו אחרת. וזה נקרא בגמרא 
“אבילות ישנה”. עובדה שבאבילות חדשה בתוך השבעה נוהגים בשבת דברים שבצנעא, 
אסור לאדם לנגוע באשתו אפילו בשבת, ואילו בשבתות של בין המיצרים אין דבר 
כזה, אין דברים שבצנעא. הרמ”א אמר )סי’ תקנ”א ס”א( שילבשו ]בשבת חזון[ בגדים של 
חול, אבל האחרונים כולם כותבים )עיין במשנ”ב סק”ו ובכה”ח ס”ק י”ג( ללבוש בגדי שבת. 
אפילו בשבת חזון לובשים בגדי שבת. ככה כתבו בשם חכם צבי )כ”כ היעב”ץ בסידורו 
דף ס”ח(, וככה נהג הגר”א )עיין בחיי אדם כלל קל”ג סוף אות כ”א(, וככה נוהגים הספרדים. 

לכן השבת הזאת היא קלה יותר משבתות של אבלות, ולכן אפשר לשמוע בערב שבת 
אחר הצהריים פיוטי מוזיקה של שירי קדש, לא שירים לא טובים.

לימוד תורה בשבת ערב הצום
ביום שבת הבאה פרשת דברים אחר חצות היום יכול אדם ללמוד דברי תורה, רק ז. 

לפעמים אדם מעמיק, ובליל תשעה באב קושיא שהייתה  שלא יעמיק יותר מדאי. 
לו נפתרת והוא מתחיל לרקוד שם6... לכן ללמוד רק פשטי העניינים. אפשר ללמוד 
איוב עם פירוש מלבי”ם, זה נחמד מאד. אפשר ללמוד גם איכה עם רש”י, ומדרש רבה 
איכה, הוא מביא שם כל מיני עניינים על מה שקרה פעם בזמן החורבן, איך ילדים 

קטנים היו חכמים מאד7. 

“שאי קינה במגנה בת ציון ונודי”
וכשאנחנו קוראים את הקינות בליל תשעה באב אדם שיש לו לב ממש ולא לב ח. 

של אבן, אלא לב בשר8, ויקרא את הקינות - אי אפשר שלא יתרגש מהם. כי הקינות 
שלנו בליל תשעה באב מביאים לך את כל ההסטוריה כולה. כשרבי יהודה הלוי מקונן 
“אשחר עדתי ולמאד עניה” הוא מתאר ברוח דמיונו מה שיקרה כעבור חמש מאות 
שנה. ומה קרה אז? יהודים הלכו בגירוש ספרד, והיו באניה, “והלכו במו ים, לאין קץ 
לשבים, לענות נפשות, וכלות גויה. וים הלכו בו, אבדון נתיבו, ומות לחובל, וקבר לציה. 
חרדה ושמה, ופחד ואימה, ואין קול ועונה, בכל האניה” והכל שקול וחרוז באמנות 

להם “מעתיקים” - מסרו לנו קבלה.
ָעָפר פיהו אולי  6.  ובדידי היה עובדא. פעם הראו לי בשירי דוד )דף ו’ ע”א( שאומר על פסוק “יתן ּבֶ
יש תקוה” )איכה ג’, כ”ט( ש”בעפר” הבי”ת בצירי שלא כדין. למה שלא כדין? הרי בכל הספרים 
שלנו הבי”ת בסגול, וכן הוא ע”פ הדקדוק. יש לו חומש אחר?! אבל זה נמצא גם בספר לחם 
הביכורים וגם בספר שירי דוד וגם בערוגת הבושם )דף י”ב ע”ב. זה ספר דקדוק עתיק(. בליל תשעה 
עטף הבי”ת בצירי,  ָעֵטף עולל ויונק ברחובות קריה”, וֵבּ באב התשנ”ו קראתי באיכה )ב’, י”א( “ּבֵ
למה הבי”ת בצירי? כי חסר כאן ה”א – בהעטף, לכן זה בצירי. וכנראה נתערבב לחכם שכתב את 
ָע", אז הוא כתב “בעפר”. אבל זה לא בעפר,  זה בין “בעפר” לבין “בעטף”, כי שניהם מתחילים ב:”ֵבּ
אלא “בעטף עולל ויונק”, הבי”ת בצירי כי זה לא ה”א הידיעה )ככה הוא כותב שם(, לא חסר שם 
ֵמר”. כל כך החידוש היה יפה שבא אלי פתאום. לכן  ִהׁשָּ ֵהָעֵטף”, “ּבְ ה’ הידיעה, אלא זה נפעל – “ּבְ

לפעמים אדם יש לו קושיא והוא נשאר בה בשבת, ובמוצאי שבת מתחיל לחשוב.
7.  הוא מביא שם )פרשה א’ אות ז’( שפעם בא אחד מאתינס )אתינס זה ‘אתונה’, עיר החכמים של היוונים( 
ופגש נער אחד, אמר לו: הנה לך שקל. תקנה לי בו דבר בשבילי שאני אֹוַכל ואשבע, ואקח אותו 
צידה לדרך. בשקל, מה תיקח? אמר לו בסדר, אני אעשה לך את זה. הביא לו מלח. אמר לו: מה 
זה? אמר לו: בחייך, תאכל ממנו ותשבע, ותקח אותו צידה לדרך. כמה אדם יוכל לאכול מהמלח? 
טיפה. והמלח הזה רמוז בפסוק – “פותח את ידך ומשביע לכל חי” )תהלים קמ”ה, ט”ז(, “משביע לכל 

חי” ראשי תיבות מלח, הוא משביע וישאר ממנו. ועוד כל מיני שאלות כאלה.
8.  כמו שאומרים חסידי ברסלב: “והסירותי את לב האבן מבשרכם ונתתי לכם לב בשר” )יחזקאל 

ל”ו כ”ו(, “לב בשר” אותיות “ברסלב”.



מיוחדת במינה. כאילו רבי יהודה הלוי בא מגזע הלויים שהיו בזמן 
בית המקדש... והתיאורים שלו מיוחדים, כשהוא כותב שירי שמחה 
- הוא מרקיד אותך, ואם הוא כותב שירי צער - אתה מרגיש את 
הצער מול העינים. יש לו קינה אחת שקוראים אותה ביום תשעה 
באב בבוקר – “יום אכפי הכבדתי, ויכפלו עווני. בשלחי יד בדם נביא, 
בחצר מקדש ה’. דמו כים נגרש, עד בוא חרב מוני. ולא כסתהו אדמה, 

עד בוא חרב להמוני. ולא שקט עדי הקם, ועד הפליא פליליה. וירב בבת יהודה, תאניה 
ואניה” זו קינה על זכריה בן יהוידע הכהן שהגמרא אומרת )גיטין דף נ”ז ע”ב( שהרגו 
אותו )זה כתוב מפורש שהרגו אותו בדברי הימים-ב’ כ”ד, כ”א( ודמו נשאר רותח כמאתים 
וחמשים שנה )ככה ראיתי כתוב(, עד שבא נבוזראדן ואמר מה הדם הזה? אמרו לו: זה 
דם הקרבנות. אמר: איזה קרבן זה? כבש? איל? פר? שור? שום דם לא דומה לו. תגידו 
את האמת, ואם לא - אני אשחט אתכם! אמרו לו: טוב, היה לנו נביא שהיה מוכיח 
“ודם עולה בין דמיהם - בין כל הדמים שהוא  אותנו וכו’ וכו’, והתיאור כל כך חי - 
שחט רואים את הדם של זכריה - כים ויאור מצרים”. אתה רואה את הדם מפעפע! 
התיאור שלו מיוחד במינו9. בימינו היתה שואה שעולה כמה וכמה על גירוש ספרד 
ועל כל הגזירות שהיו במשך הגלות הנוראה הזאת, ואין בקינות על השואה אפילו 

מלה אחת שמעודדת, כלום10. 

רבי שמואל הנגיד ע”ה
אבל הקינות שאנחנו קוראים ]מלאות רגש[. אתה קורא בליל תשעה באב ואתה ט. 

מתחיל “שנה בשנה, אהגה כיונה”. שנה ראשי תיבות “שמעו נא המורים” )במדבר כ’, י’(, 
ולפי הרמב”ם )בשמונה פרקים סוף פ”ד( זה העוון שגרם למשה רבנו לא להיכנס לארץ, 
וזה גרם אחר כך את החורבן. “שנה בשנה, אהגה כיונה, כי עיר עדינה, היתה לזונה”. 
אחר כך יש קינה שמתחילה: “היכל ה’! היכל ה’, היכל ה’, העל שאונו רבו זדוני”. מי 
חיבר אותה? רבי יצחק בן גיאת. )ככה לפי ה”אקרוסטיכון”(. מה ראה שחיבר את זה? כי 
היה חכם גדול בספרד - רבי שמואל הנגיד11, הוא חי לפני אלף שנה )נפטר בסביבות ד’ 
אלפים תתי”ג(, והחכם הזה כל כך היה חביב על כולם, על הערבים ועל היהודים ועל 

השופטים ועל הכל. היה משהו מיוחד. המלך היה מתייעץ אתו בכל דבר12. והוא עשה 

הּוַקם”, בכל הספרים כתוב ככה, ואני אמרתי לאבא )בשנה  ויש שם מלה: “ולא שקט עדי    .9
האחרונה שלו - תש”ל(: איך יכול להיות הּוַקם? “עדי הּקם” חסר נו”ן – “אך אם יום או יומים לא 

ם כי כספו הוא” )שמות כ”א, כ”א(, לא שקט הדם הזה עד שקיבל נקמה, וצריך לומר:  יעמוד לא ֻיַקּ
ם”. אמר לי: זה נכון מאד. אז פרסמתי את זה באור תורה לפני שנים רבות )תמוז תשל”ה  “עדי ֻהּקַ
עמ’ ס”ד( וכתבתי את זה בשם אבא, והרב דבליצקי ע”ה אמר לי: כבר קדמוהו לגאון ז”ל )כלומר 

לאבא( בספר של ד”ר דניאל גולדשמיט )שהיה ת”ח( שהוא ניקד ככה. 

לא רציתי לומר שזה שלי, ואמרתי בשם אבא “כי היכי דיקבלו מיניה”. אם אני אומר בשמי, מי 
ם” - יש לי את הספר  יקבל את זה?! אבל אבא אמר לי שזה נכון, הגהה נכונה. “ולא שקט עדי ֻהַקּ

ם” בדגש. הישן, ושם בגליון כתבתי: “ֻהּקַ
10.  אולי יש קינה של אנשים שהם עם רגש, אומרים איפה היהודים שהיו הולכים ומתחת לבית 
ְחָים טלית ותפלין והולכים לבית הכנסת? הכל נגמר. היה יהודי אחד, שמו ‘יצחק כצנלסון’  ׁשֶ
)מאיפה אני מכיר אותו? פעם היו לנו חוברות שמגיעים פעם בחודש – ‘שלוחות’ של מפד”ל, זה מה שהכרנו 

אז, והיינו יודעים מהם מה קורה בעולם(, שהוא אומר: “חלום חלמתי נורא מאד... עמי איננו עוד... 

אה א-ל ברמה! אקרא רתת: על מה ולמה, עמי מת?” על מה הוא מדבר? מי מת? אלא זה מדבר 
על השואה, הוא מתאר אותה, ואולי יש שם קצת רגש.

11.  ככה צריך לומר, הגימ”ל רפויה.
12.  איך היה מעשה? הייתה לו חנות מכולת בעיר שלו איפה שהוא היה גר )הוא נדד מעיר אחרת, 
ַחק בביתי,  והוא כותב שירים על הנדודים שלו ועל הלימוד שלו, אמר )בן תהלים אות ב’(: “וכל בוקר נדוד ִיְשׂ

ִבְכָיה” - כל בוקר הנדוד בגלות משחק בביתו, ובערב העינים שלו עם בכי. והוא הגיע בסוף  וערב מנדוד ֵעיַני ּבְ

לעיר אחת ופתח שם חנות מכולת(, והיה שם שר של המלך שהוצרך ללכת לכל מיני עניינים שלו 

לחודש ימים, והוא אמר למשרתת שלו: “אני לא יודע מה קורה בעיר )אין להם עיתונים כמו היום(, 
ואולי גם מדברים עלי דברים לא טובים, אז את צריכה לכתוב לי מה קורה”. והיא אמרה לו: אני 
לא יודעת לכתוב. אמר לה: תחפשי מישהו שיודע לכתוב. הלכה למכולת של רבי שמואל הנגיד, 
אמרה לו: אתה יודע לכתוב מכתב לבוס שלי? אמר לה: בסדר, אני יכול לכתוב. אחרי שאני סוגר 
את החנות, אני אכתוב. הייתה באה אליו והיה כותב. והכתב של רבי שמואל הנגיד היה כל כך 
יפה, כל כך נחמד. הוא כותב בערבית, וערבית זו לא שפה פשוטה, אותיות מסולסלות ותלויות 
)למה הספרדים כותבים בכתב ‘מעאלק’ - כתב תלוי? משום שהם חיו ככה עם הערבים. הערבים היו תולים 

את האותיות, אז גם אנחנו תולים(, ואותיות יפות מאד. אז הוא כתב לה מכתב על מכתב על מכתב. 

כשחזר השר מהנסיעה שלו, אמר לה: מי כתב לך את המכתבים האלה? מי זה? אמרה לו: היהודי 

פעמיים מלחמה, שלח אותו המלך להילחם עם מדינות אחרות והצליח בשניהם13. 
היה גאון עולם14. ידע לענות על כל דבר ודבר15.

 על מה נכתבה הקינה “היכל ה’! היכל ה’, היכל ה’, 
העל שאונו רבו זדוני”?

אבל הבן שלו יוסף שהיה חכם גדול16 ירש את הכסא מאביו, ונעשה גם הוא משנה י. 
למלך, אבל היה חסר לו דבר אחד. מה היה חסר לו? הוא גדל בעושר, לא גדל בעוני 
כמו אביו, ולכן כשהוא רואה דבר לא טוב שלא מסתדר לו, אז הוא נכנס לעובי הקורה. 

ַסַמְוֶאל )סמואל זה שמואל( שיש לו חנות כאן, הוא כתב לי את זה. הלך אליו ואמר לו: מאיפה למדת 
את הכתב הזה! התחיל לדבר אתו וראה אותו שהוא חכם מלא, ‘חכם מדיני’. )כמו שהביאו מאה אנשים 
לחקור על האסון של מירון, ובסוף הביאו את ביבי, ענה להם הכל “דבר דבור על אופניו” )משלי כ”ה, י”א(, אמרו 

זה חכם, תמיד יודע לשלוף את התשובה הנכונה. ככה ראיתי שבוע שעבר. אז להבדיל גם רבי שמואל הנגיד 

היה חכם גדול(. ואז אמר לו השר: כל פעם שהמלך מסתבך באיזה דבר, אני אבוא אליך בחשאי, 

אתן לך משכורת ותתן לי עצות. וכך היה, והוא היה מביא לו עצות נפלאות. “כאשר ישאל איש 
בדבר האלקים” )שמואל-ב’ ט”ז, כ”ג(. והמלך היה מתענג בשר שלו. אמר איזה חכם אתה, איזה גאון 
אתה. אבל הוא לא אמר לו שזה מהיהודי... יום אחד השר הזה עמד למות. בא אליו המלך בוכה, 
אמר לו: “מי יתן מותי אני תחתיך” )שם י”ט, א’(, השר הגדול והנכבד הזה. מה אני אעשה אחריך?! 
אמר לו: אדוני המלך, אני מבקש סליחה, לא אני אמרתי לך את כל העצות, אמר לי אותם יהודי 
שמו שמואל, יש לו כאן חנות מכולת, אבל הוא חכם ונבון ורוח אלקים בו, תתייעץ אתו אחרי 

שאני אלך, וככה עשה המלך, וראה איזה חכם גדול הוא.
13.  יש לו על זה שיר כל כך יפה: “אלוק עוז וא-ל קנוא ונורא, מרומם את עלי כל שיר ושירה. 
למען כי פעליך מרומים, ויום תגאל - גאולתך בהירה”... “והטובה אשר לי א-ל עשיתה, עלי כל 
טוב שמעתיהו יתירה. ואומר לי ביום צרה: חבה עד, עבור זעם! עניתיו - צור לצרה”! הקב”ה עוזר 
לי בכל הצרות. “ואומר לי: הלא תירא”? אתה לא מפחד ללכת למלחמה? “עניתיו, בתימהון: ה’ 
לי ואירא?” ה’ לי - ואני אירא?! “ואיכה לא אספר מעשי א-ל, ולי פה, ואני בעל אמירה”. )איך אני 
זוכר את זה? כי יש כאן משקל יתד ושתי תנועות יתד ושתי תנועות, כמו “שמע קולי”(. והשיר הזה כל 

כך ארוך, מאה וחמשים בתים יש בו, ואלה השורות הראשונות שלו. ועשה עוד שיר אחר דומה 
לזה על מלחמה אחרת.

14.  הערבים בדורו היו כותבים עליו: “אללה נתן לו הכל, את החן, ואת היופי, ואת הקומה, ואת 
הדיבור, ואת הסגנון, ואת הכתב, חוץ מדבר אחד, האמונה במוחמד לא נתן לו”... חבל שהוא לא 

מאמין במוחמד...
8( ששאל אותו המלך: למה בתלמוד שלכם יש כל מיני דברים  פעם אבא סיפר לי )בגיל    .15
יוכני והטביעה ששים  שפעם אחת נפלה ביצת בר  נ”ז ע”ב( סיפור  )דף  מוזרים? יש בבכורות 
כרכים - ששים ערים. איך זה יכול להיות? ביצה של עוף אחד, כמה יכולה להיות הביצה הזאת 
שתוכל להטביע ששים כרכים? אמר לו בוא אני אמשיל לך דבר פשוט, אם פעם מחליטים ללכת 
למלחמה, והחליטו ככה כל השרים, אבל צריך את החתימה של המלך. אמר לו: כן, אני צריך 
לחתום, איך ילכו למלחמה בלי רשותי? אני החותם. אמר לו: כמה דיו צריך אדוני המלך בשביל 
לחתום? אמר לו: טיפת דיו, לא הרבה. כמה כבר צריך כדי לחתום? ‘חירבוש’ אחד וזהו. אמר לו: 
ואם אח”כ יפרסמו בעיתון ובתולדות ספרד שטיפת דיו אחת הטביעה עשרים ערים, זה מובן או 
לא? אמר לו: בזמני מובן, אבל אחרי כמה דורות לא יבינו. אמר לו: זו התשובה, חכמים בזמנם 
ידעו, הבינו את הסוד. זו תשובה קולעת, תשובה אמתית. היו חכמים בספרד, היו יהודים חכמים, 
יודעים הכל. והיום אומרים: הספרדים ‘פרנקים’, לא יודעים כלום.  זה לא נכון. פעם היו גויים 
שבאו ממדינות צרפת ואשכנז לכרות ברית עם מלך ספרד באיזה עסקים. וביום שבת בא השליח 
של הצרפתים הנוצרים ואמר יש לי מה לדבר עם המלך, אמרו לו: היום שבת, היהודי לא בא, לא 
נוכל לעשות שום דבר. אמר להם למה? אמרו לו: ככה זה, היהודי מנהל את המדינה כולה, תבוא 
מחר. הוא בא למחרת בשעה שמונה, אמרו לו: היהודי קורא “חק לישראל”, עכשיו הוא בבית 
הכנסת, הוא לומד עד השעה עשר וחצי ויבוא. הוא התפלא: מה זה? אחר כך הוא סיכם אתו את 
הדברים. וכשהוא חזר לעירו אמר )ואת זה ראיתי בספרי ההסטוריה(: “אצלנו היהודים סגורים בגטו, 

ושם היהודים מנהלים את המדינה כולה”. ככה היה.
16.  בגיל עשר היה יודע את כל ששה סדרי משנה בע”פ, כתבו עליו שיר: “ְוַאְהָבִתי לבן פורת 

יהוסף, עלי כל אהבה גדלה ועצמה... ְצִעיר ימים משעשע במשנה, ועלם רך מבאר תעלומה”.

 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



בזמנו היו שני סוגים של ערבים )עד היום יש “סונים” ו”שיעים”( והיה להם ויכוחים עם 
המלך. אז המלך חשב שביום ששי כשכולם יגיעו למסגד הוא יתנפל עליהם. ורבי 
יוסף פחד שתהיה מהפכה בעיר )מסכן החכם הזה(, אז הוא עשה להם רמז שלא יבואו 
ביום ששי, ואף אחד לא בא. המלך שאל מה קרה? מי אמר להם שלא יבואו? נתגלה 
לו שזה יוסף בן שמואל עשה את זה, אז הוא התיר את דמו. ביום שבת תשעה בטבת 
ד’ אלפים תתכ”ז )יש כותבים תאריכים אחרים, אבל כולם משובשים, רק בתאריך הזה נפל תשעה 
בטבת ביום שבת( התנפלו ערבים מוסתים, והרגו את החכם הזה יוסף בן שמואל הי”ד. 

והרגו עוד 1500 משפחות יהודים מגרנאדה, ועל זה חיבר רבי יצחק בן גיאת את הקינה: 
“היכל ה’! היכל ה’, היכל ה’, העל שאונו רבו זדוני”. תקראו את התיאורים, מזעזעים. 

אתה עובר עם הקינות האלה על כל ההיסטוריה שעברה עלינו ועל אבותינו.

“בורא! עד אנה יונתך במצודה?”
ויש לנו שם גם כן קינת: “בורא! עד אנה יונתך במצודה?” זו קינה על האינקוויזיציה, יא. 

כמה הייתה נוראה. אומר שם: “זרים העובדים אלילים שלשה, אב ובן ורוח, כי אין להם 
בושה, גדול מכאובי”. ובסוף אומר: “וגואל תביא, תביא, תביא”. ככה קוראים את זה. יש 
אנשים שקוראים את הקינות וחושבים שזה צחוק, לוקחים ‘בובק’ס’ וזורקים על הרב 
שקורא את הקינות. ככה עושים קינות?! ככה אומרים קינות?! פעם בשנת תרצ”ז באו 
כל מיני משכילים ממדינות אשכנז ואמרו בתשעה באב אנחנו לא רואים טעם בבית 
כנסת שלנו, נלך לבית כנסת אהל מועד של הספרדים. וכל כך המלים דקרו להם בלב, 
שכאשר יצאו היו אבלים, לא מדברים מלה. ראו בחור יהודי אחד שקנה בקבוק בירה, 
ֵאֶבל לאומי של  זרקו עליו אבן ושברו לו את הבקבוק! אמרו לו: אתה לא מתבייש? ְבּ
עם ישראל ככה אתה עושה?! מה נשאר בימינו מזה? כלום, שום דבר. לא מרגישים 

את החורבן, וזה למרות שבימינו היתה שואה איומה פי כמה וכמה.

המשתתף בצער רואה בנחמה
ביום תשעה באב אחד קבלתי ספר: “לאות ולעד” על הגזירות של השואה, )כתב יב. 

אותו משה פראגר, זה ספר ענק, אולי 1400 עמודים(, ושם הוא מספר על כל קהילה וקהילה, 

כמה נשארו וכמה נהרגו, תיאורים מזעזעים. קראתי חציו בתשעה באב אחד וחצי 
בתשעה באב השני. צריכים להשתתף בצער של הגלות. וכשמשתתפים אז מרגישים 
הרב  את הנחמה, “כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה” )תענית ל’ ע”ב(. 
עובדיה ע”ה היה אומר מה זה זוכה ורואה? היה צריך להיות כתוב “יזכה ויראה”?! 
אלא “זוכה ורואה” הכוונה שעצם האבל שאתה מתאבל על דבר שקרה לפני אלף 
תשע מאות שנה זה מחזק אותך, כי “יש תקוה לאחריתך” )ירמיה ל”א, י”ז(, וראיה לדבר, 

שכל המדינות שהיו בני גילנו ונהפכו ונשחתו. לא נשאר מהם זכר.

באמונהלהתחזק 
ם יג.  ע פ ב  ת כ

ף  ס ו י  ’ פ ו ר פ
קלאוזנר17 שבכל 
ספרי הקינות של 
העולם  אומות 
 , וכו’ ויון  בבל 
יש  הקינה  בסוף 
חוץ  גמור.  יאוש 
מעם ישראל! בסוף 
איכה )ה’, כ”ב-כ”ג( 
כתוב: “כי אם מאוס 
קצפת  מאסתנו, 

17.  מאיפה אני מכיר 
את הפרופסור הזה? 
חשבתי שהוא אדם 
הוא  לא,  אבל  טוב. 
לא בסדר. הוא כתב 
את  להצדיק  ספר 
אותו האיש! הבן אדם 
הזה מג’נון ומשוגע. 
מה אני אעשה לו?!

עלינו עד מאד. השיבנו ה’ אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם”. יש תקוה ויש נחמה, ואת 
הנחמה רואים אותה, למרות שבאים אנשים לעקור את הגאולה, והם עוקרים ועוקרים. 
העוקרים יעקרו, אנחנו צריכים להתחזק באמונה שכל דבר ודבר יחזור לנו. גם הכלים 
של בית המקדש, וגם בית המקדש. למקומו לא נוכל לעלות עכשיו, אבל יגיע הזמן 
שהקב”ה יטאטא אותם. איך כתוב בישעיה )י”ד, כ”ג(? “וטאטאתיה במטאטא השמד”. 
אבל צריכים להשתתף בצער החורבן, לא כאלה שבקושי מתפלל בבוקר בלי תחנון, 
הולך הביתה ורובץ על המטה מהבוקר עד הערב. והוא בא במנחה וקורא: “נחמו 
נחמו עמי” )ישעיה מ’, א’(. מה זה?! וכי אתה הרגשת את הכאב שתאמר נחמו?! אתה 

חייב להרגיש ולהשתתף בכאב.

אכילת בשר בתשעת הימים
לא יד.  כל השבוע ]ר”ח היה יום ו’ ואח”כ שבת – ב’ באב, א”כ מג’ באב מתחילים[ 

לאכול בשר. רק לאדם חולה שמוכרח לאכול בשר, מוטב שיאכל עוף במקום בשר, 
ואם אי אפשר יאכל גם בשר18. אבל אדם רגיל בשבוע הזה לא יאכל לא בשר ולא 

למעשה הבשר לא כ”כ בריא, ככה אומרים היום. אני מכיר יהודי אחד בחוץ לארץ, רופא    .18
עינים טוב מאד )הלכתי כאן לרופאים ושילמתי כפליים וכפלי כפליים, אמר לי אם היית בא אלי הייתי 
עושה לך את הטיפול ב-500 דולר, וכאן שילמתי לפחות 1500 דולר. מה לעשות?! סבלתי וסבלתי וסבלתי. 

פעם סבלתי בנסיעה אחת לאמריקה, ואחר כך טיפלתי בעיניים וזה עלה לי 35,000 ₪ אמרתי איך הגענו 

לזה? המלה עי”ן - ע’ כפול י’ זה 700, ו700 כפול נ’ זה 35,000 ₪ עין בכפל... להכפיל “עין תחת עין”...( ואמרו 

לי עליו שהוא לא אוכל לחם בכלל. למה לא אוכל לחם? כי הוא חולה סכרת לא אליכם, והלחם 
עושה סוכר, יש בו פחמימות וכו’. אמרתי לו: מה אתה אוכל? אמר לי: יש לי לאכול ירקות, דגים, 
בשר, עוף. אמרתי לו: על זה נאמר )תהלים ג’ ד’( “ואתה ה’ מגן בעדי”, בעדי ראשי תיבות בשר עוף 
דגים ירקות... ירקות הם הכי בריאים, אחריהם דגים )רק שיש כאלה דגים עם נפט, בחוץ לארץ היה 
בורי שזה דג טוב מאד, ואחר כך פתאום הבורי רצה לשתות נפט... מה נעשה לו?!(, אח”כ העוף שיש בו 

זריקות, והבשר הכי גרוע. מבחינת בריאות ירקות זה טוב, אבל את כל אלה הוא אוכל בלי לחם.



עוף, אבל דגים וירקות זה בסדר גמור, ראשי תיבות ד”י - דגים ירקות... לא יותר מזה. 
אלא אם כן יש ברית מילה וכדו’.

ברית מילה בתשעה באב דחוי
ואם יש ברית מילה ביום תשעה באב ]דחוי, כמו השנה[, מה עושים? מותר לבוא טו. 

אין פירושו מנחה גדולה, אלא מוקדם מבעוד יום(, ואחר כך  )מוקדם  לעשות מנחה מוקדם 
לעשות ברית מילה, ושלושת “בעלי ברית אברם” דהיינו אבי הבן והמוהל והסנדק, 
)ולאו דוקא בשר, אלא הכל מותר להם לאכול( למרות שעדיין יום.  מותרים לאכול בשר 
וגם ֵאם הבן דינה כמו אבי הבן. תמיד הרב עובדיה אומר שלשה בעלי ברית אברם. 
אבל ראיתי פוסקים שכתבו איך יתכן שהוא יאכל, ואשתו היולדת לא תאכל?! אבל 
מסתמא היולדת אין לה בעיה, הצום הזה הכי קל בשבילה ולא הוצרכו לומר שמותרת, 

כי אפילו בליל תשעה באב היא מותרת באכילה )ראה ש”ע סי’ תקנ”ד ס”ו(. 

מילה דחויה בתשעה באב דחוי
ואפילו במילה דחויה, למשל שהתינוק לא היה מרגיש טוב, והיום הראשון שאפשר טז. 

למול אותו זה תשעה באב, יש אומרים שתדחה את המילה - “כיון דאידחי אידחי” 
)ברכות דף נ”א ע”א(. אבל ההלכה לא ככה, כי כל יום שהבן נשאר בלא מילה – ערל, זה 

עוון על אביו, וגם אם חס וחלילה יקרה לו משהו נמצא שהוא מת בלא מילה, לכן גם 
במקרה שהמילה דחויה שלשת בעלי ברית אברם מותר להם לאכול ]בת”ב דחוי[. אבל 
להזמין אורחים ]לסעודת ברית בת”ב דחוי[ אסור, אלא האורחים יעשו את הסעודה 

של המילה בערב, במוצאי תשעה באב.

אם רשאי האבא לאכול ביום פדיון בנו
פדיון הבן, המשנה ברורה כתב )סימן תקנ”ט סקל”ח( בשם הרב מלבושי יום טוב )סי’ יז. 

תקנ”ט סק”ג(19 שגם פדיון הבן נחשב שיום טוב שלו הוא, ולכן אבא שפודה את הבן 

שלו, מותר לו להפסיק מבעוד יום את התענית. אבל הרב בן ציון אבא שאול ע”ה באור 
לציון )ח”ג עמ’ רס”ד בהערה( אומר שזה לא דומה, למה אינו דומה? כי בברית מילה כל 
יום ויום שהבן נשאר בלי מילה הוא ערל, חייבים למול אותו בזמנו כשיתרפא. וגם 
אבי הבן צריך לעשות שמחה20. אבל בפדיון, מה פתאום? שילך לעבוד כרגיל, ושעה 
שעתיים לפני הפדיון יבוא וזהו, אין בזה איסור, ואם כן זה לא יום טוב שלו, ולכן אסור 

לו לאכול בתשעה באב. ונראים הדברים של הרב בן ציון נכונים.

דין מעוברות ומניקות בתשעה באב דחוי
מעוברות ומניקות, הרב עובדיה )בשו”ת יבי”א ח”ה חאו”ח סי’ מ’ אות ה’( פוטר אותם יח. 

לגמרי מלהתענות, יש לו קל וחומר, הוא אומר ומה בעלי הברית שחייבים בשלש צומות 
הם פטורים בתשעה באב דחוי21, מעוברות ומניקות שהן פטורות מכל התעניות, לא 
כל שכן שפטורות בתשעה באב דחוי? אבל פקפקו בזה, כי חידוש כזה אף אחד לא 
יכתוב אותו?! שהרי כתוב )סי’ תקנ”ד ס”ה( שמעוברות ומניקות מתענות בתשעה באב, 
ולא כתבו שאם הוא דחוי הם פטורות. ויש גם כן כמה דחיות לקל וחומר. לכן הנכון 
שיצומו עד חצות היום, ואם האשה לא מרגישה טוב - זה משהו אחר ומותר להן הכל, 
אבל אם מרגישה טוב, המעוברת והמניקה תצום עד חצות היום. )וכך העלה הרב עצמו 
בשו”ת יחוה דעת ח”ג סי’ מ’(. וכדי שלא תרגיש קושי בצום יש פיתרון ברוך ה’ )הדור שלנו 

יש לו תרופה לכל מכה...(, יש ‘שקדיה’ )שקדים טחונים( שתאכל אותם שבוע לפני הצום, 

בכל יום תאכל כף של שקדייה )אפשר להשיג את זה בבתי-המרקחת(. ועוד משהו שיש, 

19.  כתוב גם במשנה ברורה )בשער הציון ס”ק מ”א( וגם בכף החיים )ס”ק ע”ב( “מי”ט”, ואני חושב 
שזה לא מעדני יום טוב ]ויש מי שטעה בזה[. כי אז לא אומרים “בשם מעדני יום טוב”, שהרי יש 
לנו ספר מעדני יום טוב בעצמו, אלא זה ספר אחר - מלבושי יום טוב, ש]גם זה[ חיבר רבי יום 
טוב ליפמן הלר מחבר תוספות יום-טוב, הוא כתב הגהות על ספר הלבוש וקרא להם “מלבושי 
יום טוב” - מלבושים של יום טוב. יש שני חכמים שכתבו הערות על ספר הלבוש, אחד אשכנזי 
ואחד ספרדי, הספרדי שמו רבי מנחם די לונזאנו וקרא להגהות שלו “עדי זהב”. למה קרא להם 
עדי זהב? כי בקינה של דוד על שאול ויהונתן אמר )ש”ב א’ כ”ד( “בנות ישראל אל שאול בכינה, 
על לבושכן”, עדי זהב על הלבוש שלכם, לכן  זהב  עדי  המלבישכם שני עם עדנים, המעלה 
ההערות על הלבוש נקראים עדי זהב. ואילו החכם השני רבי יום טוב ליפמן הלר מחבר תוספות 
יום-טוב קרא לספרו על הלבוש “מלבושי יום טוב”, לבוש - כי זה על הלבוש, ומה הקשר ליום 
טוב? כי קוראים לו יום טוב. וזה נשאר כנראה בכתב יד, כל פעם שמביאים אותו האליה רבה 

ואחרים הם מביאים אותו מתוך כתב יד. ]ואם נדפס בימינו יש לבדוק שם[.
20.  אמנם השמחה הזאת לא כתובה במפורש, אבל יש תוספות )בשבת דף ק”ל ע”א ד”ה שש אנכי( 
שהביאו בשם מדרש “ויעש אברהם משתה גדול ביום הגמל את יצחק” )בראשית כ”א ח’(, הגמל 
– ה”ג מל, ביום ה”ג 
)השמיני( מל, ועשה 

משתה גדול, ומכאן 
רמז לסעודת המילה.

21.  זה גם כן שאלה, 
מנין לנו שחתן ובעלי 
הברית חייבים בשלש 
הריטב”א  צומות? 
כותב בסוף תענית 
שהם חייבים, דכתיב 
)תהלים קל”ז, ה’( “אם 

ירושלם  אשכחך 
]וגו’,  ימיני  תשכח 
ה  ל ע א א  ל ם  א
על  ירושלים  את 
שמחתי”[,  ראש 
ר  ו כ ז ל ם  י כ י ר צ
ולכן  החורבן,  את 
להתענות  צריכים 
בי”ז  גדליה,  בצום 
ובעשרה  בתמוז 
בטבת. ואפילו הכי 
בתשעה באב דחוי 

הם פטורים.



זה קלי-צום22. אז שיקחו קלי צום ויצומו עד חצות היום, ואם הן לא מרגישות טוב 
זה משהו אחר, ומותר להם הכל.

מתי החולים יעשו הבדלה?
לגבי חולים )יש כל מיני חולים(23, אומר כנסת הגדולה בתשובה )ח”ב סי’ ע”א( שיעשו יט. 

הבדלה. מישהו חשב שיעשו הבדלה מתי שירגישו צורך לאכול, אבל בלילה הם בסדר, 
שיעשו הבדלה בלילה, כי אם  ולכן לא יעשו אז הבדלה. אבל במקור כתוב מפורש 
אתה עושה כבר הבדלה, תעשה אותה בזמנה, אל תחכה עד מחר, לכן כבר במוצאי 
שבת )שהוא תשעה באב, כמו השנה הזאת( יעשו הבדלה ]והוא הדין למניקה ומעוברת[. 
אבל לא צריכים לשתות יין, אלא אפשר לשתות בירה או מיץ ענבים וזה בסדר, וישתה 
רביעית. ואפשר גם להוציא אחרים ידי חובתם, כגון שיעשה הבדלה לבני ביתו והוא 

יטעם ויפטור את כולם. 

אם חולה יעשה סעודה רביעית
סעודה רביעית גם כן אפשר לעשות, כי הרי הוא ]החולה[ אינו עושה אותה לשם כ. 

תענוג, ויאכל כזית לחם בלבד. וכזית אין פירושו 27 גרם, כי התברר שהזית הוא הרבה 
יותר קטן, לכן נגיד שיקח 15 גרם. מידה בינונית24. ואם הוא רוצה להחמיר ולאכול 27 

פעם היתה על זה שאלה ביביע אומר )ח”ט חאו”ח סי’ נ”ד( האם מותר בערב כיפור לקחת    .22
קלי-צום או אסור? כי לכאורה הוא מיקל עליך את הצום. התורה אמרה )ויקרא ט”ז, ל”א( “ועניתם 
את נפשתיכם”, ואתה מתחכם על העינוי?! אבל המסקנא שמותר לקחת קלי-צום ]וטעמו מפני 
שאין צורך לענות נפש בפועל ביוהכ”פ, אלא רק להישאר בשב ואל תעשה שלא יאכל וישתה 
ביוהכ”פ עצמו, ע”ש שהאריך בזה. ועוד[ שכמה שתיקח קלי-צום תרגיש אחר כך את התענית. 
פעם הייתי לוקח קלי-צום והייתי מתענה ברוך ה’, והרגשתי את תוקף הצום רק כשעמדתי חזן 

בתפלת נעילה, רק אז הרגשתי שעכשיו אני מתחיל לצום...
23.  יש חוֵלי כליות בעוה”ר שהם צריכים לשתות הרבה, אין ברירה, ולשתות הרבה בלי לאכול זה קשה.
24.  יש חכם אחד בצפת שתמיד היה טוען שהזית של פעם זה כמו הזית שלנו – 3 סמ”ק. אבל מה 
זה 5 סמ”ק?! )אולי סמ”ק זה ספר מצוות קטן...( אבל ככה הוא טוען. אמרתי לו: ומי אמר לך שהזיתים 
של פעם לא היו גדולים יותר, הרבה חכמים טוענים שהזיתים פעם היו גדולים יותר. עד שהיום 
הופיע ספר חדש ששמו “זית רענן”, ויש שם תמונה של זית קטן בתחילת הספר, ואומר שזהו 
הזית האמתי שהיה פעם. ומנין לו? מצאו אלפיים זיתים במקום פלוני, ועוד זיתים בחורבות 
פומפיי ברומי עשר שנים אחרי החרבן השני, וכולם קטנים. אמר: למה נגזר על הזית הזה גזירה 
שיתקטן? העולם חושבים שהזיתים פעם היו גדולים ואחר כך התקטנו. אז הוא אומר שהזית 

גרם - שיאכל. כי אחר הכל יש הרבה פוסקים שטוענים שזה הכזית. אבל בלי בשר ובלי 
שום דבר, רק בשביל לקיים מצוות סעודה רביעית, לא פחות ולא יותר.

ברכת “שעשה לי כל צרכי” בתשעה באב
ברכת “שעשה לי כל צרכי”25 יש אומרים שביום תשעה באב לא יאמרו את הברכה כא. 

הזאת. ככה דעת הרב האר”י, והרב עובדיה שיהיה בריא בגן עדן )תמיד אני אומר ככה, 
אני מרגיש אותו שהוא חי, מה לעשות?!...( כתב )חזון עובדיה ד’ תעניות עמ’ שס”א( שאפשר 

לברך, וירדו עליו: איך אתה חולק על האר”י? פעם אחת בטלפון הרב הסביר לי, אמר 
לי תפתח ספר שלמי ציבור26 וכתוב שם )דף נ”א ע”ב, הגהת מהר”א חיון( שאע”פ שהאר”י 
אמר לא לברך שעשה לי כל צרכי, זה דווקא למקובלים, אבל לאנשים פשוטים כמונו 
נוכל לברך, אין בזה כלום. האמת שלברך נגד האר”י זה לא פשוט. אבל יש עוד טעם 
אחר של הרב עובדיה. מה הטעם? שהיום ]בתשעה באב[ לא הולכים יחפים לגמרי. 
פעם הלכו יחפים, עובדה שהטור )סי’ תקנ”ד( מביא )מראבי”ה סי’ תתפ”ה( שאם מתביישים 
ללכת יחפים בין הגויים ינעלו נעליים, כי אם הם יכנסו לשכונת הגויים ורואים את הבן 
אדם יחף, יאמרו מה זה?! אדם שאין לו נעליים נראה בעיניהם כמו איזה משוגע, מה 
זה?! באת מהקוטב הצפוני?! מאיפה באת?! אבל מרן בבית יוסף דחה אותו, אמר אין 
בזה שום בושה, יש לנו יום של חורבן. מה לעשות? משמע שהלכו יחפים לגמרי, כי 
אם היו הולכים עם נעליים כמו נעלי בד לא ניכר כ”כ שזה נעלי בד, אבל בימינו שכולם 
אפילו שאנחנו  הולכים עם נעלי בד, אז יתכן שגם לדעת האר”י אפשר לברך. ולכן, 
נוהגים לא לברך, אבל לא לומר שמי שמברך ביום הזה “שעשה לי כל צרכי” זו ברכה 

טוען מה פשעי מה חטאתי, שכל הפירות נשארו גדולים כמות שהיו, לא גדולים ולא קטנים אלא 
איך שנבראו, ורק אני קטן כל כך?! לכן המסקנא שלו שהזית קטן כל כך. אבל להגיד שהוא קטן 

כל כך שלאכול לחם בשיעור 5-7 גרם זה כזית זה מוזר, לכן נגיד שיאכל 15 גרם.
25.  אנחנו אומרים ְצָרָכי וככה נמצא בראשונים. רק אנשים שלא מבינים הוכחות ולא מבינים 

כלום, אומרים מה זה ְצָרָכי? )עיין בקונטרס לאוקמי גירסא אות ה’(.
26.  מחבר שלמי ציבור זה תלמיד חכם גדול ומקובל גדול - רבי ישראל יעקב אלגאזי, בנו היה 
רבי שלום שרעבי נפטר   - ראש המקובלים בבית אל אחרי הרש”ש. ראיתי כתוב שהרש”ש 
בתקל”ז, ובא אליו תלמידו רבי יום טוב אלגאזי ואמר לו: מי אחריך? אמר לו: אתה תהיה אחַרי 25 
שנים “כ”ה תברכו את בני ישראל” )במדבר ו’, כ”ג( וככה היה, רבי יום טוב אלגאזי נפטר בתקס”ב.



לבטלה. אסור לומר ככה, צריך לכבד את החכמים, לכבד את הרבנים, ולא לומר ככה27. 
ילמד אדם, כשאתה חולק על חכם תכתוב בכבוד, אל תכתוב גם בעקיפין “מברך ברכה 
לבטלה”. הרב עובדיה בירך לבטלה?! לא אומרים ככה! אומרים מנהגנו ע”פ האר”י לא 
לברך, זה הכל, מותר לומר את זה. אבל כשאתה מדבר בתקיפות - התקיפות תגרום 
לך אחרת. אז שעשה לי כל צרכי לא אומרים. במוצאי תשעה באב יש כאלה לובשים 
נעלים ומברכים, ככה דעת הגר”א )מעשה רב סי’ ט’(. וראה עוד במאמר מרדכי )סי’ מ”ו 

סוף סק”י(. ואנו לא נוהגים בזה, כי כבר עבר זמן ברכות השחר. 

חולה המבדיל לא יאמר הפסוקים שלפני ההבדלה
וכשעושים הבדלה לחולה במוצאי שבת, לא אומרים “ראשון לציון הנה הנם”, שום כב. 

דבר. אלא אומרים רק “סברי מרנן”, בורא פרי הגפן והמבדיל. על הנר מסתמא בירך 
בבית הכנסת )ככה מביאים כל הזמן(, ובשמים לא מביאים במוצאי שבת הזה, אז הבדלה 
קצרה ולשתות רביעית. ואפשר לשתות בירה לבנה )לא שחורה( או מיץ ענבים, ואם אין 

כל אלה יקח יין, אבל רביעית בדיוק, 
ואח”כ סעודה רביעית. 

אדם חייב להשתתף 
בקינות

וכל זה אחרי שיאמרו קינות כג. 
בבית הכנסת, אדם חייב להשתתף 
בקינות, חייב אדם להבין את הפסוקים 
של איכה. הפסוקים נכתבו בשעת 
מזעזע.  שלהם  והתיאור  מעשה, 
ובזכות הדבר הזה שכואב לנו על 
שנה,  אלפיים  שנמשך  החורבן 
הקב”ה יאמר די לצרותינו, וישלח 
לנו משיח צדקנו במהרה בימינו, וכל 
המחלוקות שבין היהודים הכסילים 
שלנו שיפסיקו אותם. הם נעזרים 
בערבים שיגיעו לששים ואחד, מה 
תעשה עם ששים ואחד? צריך להיות 
תשעים קולות לטובת עם ישראל, 
ושלושים ]נשאר להם[, כצל, “ימיו 
כצל עובר” )תהילים קמ”ד, ד’( צ’ ו-ל.

מי שברך אבותינו הקדושים אברהם 
יצחק ויעקב הוא יברך את ידידנו 
היקר ר’ שלמה קרעי שהוא מייצג 
את שומרי התורה ומצוות בכנסת, 
שיזכה להעלות מעלה מעלה את 

ויכוח בין הרמב”ן ובין  פעם היה    .27
הכמרים, שבעים כמרים ומומר אחד נגד 
הרמב”ן, אז מתחילה דיברו על הרמב”ם. 
המומר אמר הרמב”ם הזה לא היה חכם 
400 שנה, אבל  כמוהו ליהודים במשך 
הוא טוען שהמשיח סופו למות. וחיפש 
ולא מצא בספרי הרמב”ם. אז הרמב”ן 
אמר לו רגע, רגע, לקח את הרמב”ם מידו 
והתחיל לקרוא שם: מלך המשיח שעתיד 
לבוא יבנה את בית המקדש, ויחזיר את 
נדחי ישראל, ויחזיר את מלכות בית דוד 
)פי”א מהלכות מלכים ה”א(, המשיח שלכם 

בנה את בית המקדש? אמר לו: זה שוטה 
כתב. אמר לו אה, לפני רבע שעה אמרת 
שהוא חכם גדול, וארבע מאות שנה לא 
קם כמוהו, ועכשיו אתה אומר שהוא 
שוטה?! אז המלך גער בו, אמר לו: תשמע, 
אסור לבזות את החכמים. )כתבי הרמב”ן 

מהדורת הרב קוק ח”א עמ’ שט”ו(.

מספר המנדטים מששים ואחד לתשעים ואחד )תהפוך את ה-6 ל-9 מה הבעיה?!...( ועם 
ישראל יחזרו בתשובה וילכו בדרך טובה, ויפסיקו כל אחד להכפיש את חבירו. המידות 
האלה זה לא המידות שלנו. עם ישראל כולו אוהב שלום ורודף שלום, והסימן של השנה 

הזאת תשפ”ב גימטריא “וישם לך שלום” )במדבר ו’, כ”ו(. אמן כן יהי רצון.

מי שבירך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב הוא יברך את כל הקהל הקדוש הזה 
גדולים וקטנים, הם ונשיהם ובניהם ותלמידיהם וכל אשר להם, בין אלה ששומעים 
כאן, ובין אלה ששומעים בלוין, ובין אלה שקוראים אחר כך בגליון, הקב”ה ימלא כל 
משאלות לבם לטובה, בריאות איתנה והצלחה רבה, ויזכו לראות בנים ובני בנים 
עוסקים בתורה ובמצוות, שומרי שבת ושומרי כשרות, ונזכה כולנו לגאולה שלמה 

במהרה בימינו אמן.



 מי בתמונה? 

 עורך: הרה"ג ר' 
שמואל עידאן שליט"א

 ”ֲהִׁשיֵבנּו ה‘ ֵאֶליָך ְוָנׁשּוָבה ַחֵּדׁש ָיֵמינּו ְּכֶקֶדם"
ָ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, 

ְבנֹו  ִביֵמי  ַוֲחֵמׁש ְמאֹות ִמְׁשָּפחֹות ֶׁשֶּנֶהְרגּו  ְוֵיׁש ִקינֹות ַעל ֶאֶלף 

ֶׁשל ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ַהָּנִגיד. ַאָּתה קֹוֵרא ּוַמְרִּגיׁש ֶאת ַהְּכֵאב ֶׁשל ַעם 

ִיְׂשָרֵאל. ֹלא ְכמֹו ָאָדם ֶׁשָּבא ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ּוְבקִֹׁשי קֹוֵרא "ֵאיָכה", 

ְּבֶׁשַבע ָוֵחִצי הֹוֵלְך ַהַּבְיָתה, ּוְמַׂשֵחק "ַׁשְחָמט" ַעד ִמְנָחה... ַאֲחֵרי 

ִמְנָחה קֹוֵרא "ַנֲחמּו".

ִמי ֶׁשּבֹוֶכה ֶבֱאֶמת ַעל ַהֻחְרָּבן ְוקֹוֵרא ֶאת ַהִּקינֹות ְּבַטַעם ּוַבֲהָבָנה, 

ּוֵמִבין ַמה ֶּׁשָּכתּוב ָּבֶהם, ִיְרֶאה ַכָּמה ְתִפַּלת ִמְנָחה ֶׁשל ִּתְׁשָעה ְבָאב 

ִקַּבְלִּתי ֶאת  ְוַכָּמה ִהיא ְמעֹוֶדֶדת. ֵאין ָּכמֹוָה.  ּוַמְרִּגיָעה,  ְמַנֶחֶמת 

ַהִּגָּליֹון ”ְטָראֶּבְלס ֶׁשל ַמְעָלה“, ְוָכתּוב ָׁשם ְּבֶפַתח ַהַּׁשַער: ”עֹוד 

ֶאְבֵנְך ְוִנְבֵנית“ )ירמיה ל“א ג‘(. ַּכָּמה ֶנָחָמה ֵיׁש ְּבָׁשלֹוׁש ִמִּלים ֵאֶּלה! 

ִיְרְמָיה ַהָּנִביא ָהָיה ְנִביא ַהֻחְרָּבן, ְוהּוא ֶׁשָרָאה ֶאת ַהֻחְרָּבן ְּבמֹו ֵעיָניו 

ּוְמָתֵאר אֹותֹו ְזָוָעה, )ַהַהְפָטָרה ֶׁשל ִּתְׁשָעה ְבָאב ָאסֹף ֲאִסיֵפם ְלקּוָחה 

ִמִּיְרְמָיה ח‘(, ְוהּוא אֹוֵמר: ”עֹוד ֶאְבֵנְך ְוִנְבֵנית ְּבתּוַלת ִיְׂשָרֵאל, עֹוד 

ַּתְעִּדי ֻתַּפִיְך ְוָיָצאת ִּבְמחֹול ְמַׂשֲחִקים. עֹוד ִּתְּטִעי ְכָרִמים ְּבָהֵרי 

ׁשְֹמרֹון, ָנְטעּו נְֹטִעים ְוִחֵּללּו“ )קֹוְרִאים ֶאת ֶזה ַּבַהְפָטָרה ֶׁשל יֹום טֹוב 

ֵׁשִני ֶׁשל רֹאׁש ַהָּׁשָנה(.

ֲאֻרָּכה. ַּפַעם ָּכַתב ְּפרֹוֶפסֹור ֶאָחד,  ַהֶּנַצח ֹלא ְמַפֵחד ִמֶּדֶרְך  ַעם 

ֶׁשֵּיׁש ַהְרֵּבה ְמִגּלֹות ּדֹומֹות ְלֵאיָכה ֵאֶצל ֻאּמֹות ָהעֹוָלם, ְּכֶׁשָּבֶבל 

ָנְפָלה ָּכְתבּו ָעֶליָה ִקיָנה, ּוְכֶׁשָּפַרס ָנְפָלה ָּכְתבּו ָעֶליָה ִקיָנה. ֲאָבל 

ְּבָכל ַהִּקינֹות ָהֵאֶּלה ֶׁשָּכְתבּו ָהַעִּמים ַהַּקְדמֹוִנים, ֵאין ָּבֶהם ִטָּפה 

ֶׁשל ֶנָחָמה, ַמְתִחיִלים ְּבִקיָנה ּוְמַסְּיִמים ְּבִקיָנה, חּוץ ֵמַהִּקיָנה ֶׁשל 

ֵאֶליָך  ְמַסְּיִמים: ”ֲהִׁשיֵבנּו ה‘  ַהִּקינֹות  ָּכל  ֶׁשְּלַאֵחר  ִיְׂשָרֵאל,  ַעם 

ְוָנׁשּוָבה ַחֵּדׁש ָיֵמינּו ְּכֶקֶדם, ִּכי ִאם ָמאֹס ְמַאְסָּתנּו ָקַצְפָּת ָעֵלינּו 

ַעד ְמאֹד" )איכה ה‘ כ“א-כ“ב(. ַעם ִיְׂשָרֵאל הּוא אֹוְּפִטיִמי, ֵיׁש לֹו 

ֱאמּוָנה ֶׁשְּבסֹופֹו ֶׁשל ָּדָבר הּוא ַיֲעֶלה ַעל ֻּכָּלם. ְוָכָכה ִיְהֶיה ְּבֶעְזַרת 

ה‘. ְלָכְך ְּכֶׁשָאָדם קֹוֵרא ֶאת ַהָּפסּוק: ”עֹוד ֶאְבֵנְך ְוִנְבֵנית“ ַּכָּמה ֶזה 

נֹוֵתן לֹו ַהְרָּגָׁשה טֹוָבה, ֶזה ֹלא ִיְרְמָיה ַהָּנִביא ְמַדֵּבר, ֶזה ַהָּקדֹוׁש 

ָּברּוְך הּוא! ”עֹוד ֶאְבֵנְך ְוִנְבֵנית ְּבתּוַלת ִיְׂשָרֵאל. עֹוד ַּתְעִּדי ֻתַּפִיְך 

ְוָיָצאת ִּבְמחֹול ְמַׂשֲחִקים“. ֹלא ְבָמחֹול ֶׁשל ְרָׁשִעים ֶאָּלא ִבְמחֹול 

ְמַׂשֲחִקים – ָמחֹול ֶׁשל ִׂשְמָחה. )גליון 221 אותיות כ' וכ"א, וגליון 

73 אות ל"ה(.

ַרֵּבנּו ָהֲאִר“י
ְּביֹום ֲחִמָּׁשה ְבָאב ְּפִטיַרת ַרֵּבנּו ָהֲאִר“י, ִּבְזַמּנֹו ֵהִעידּו )ָּכְך ְזכּוַרִני 

ְּבֵסֶפר קֹוֵרא ַהּדֹורֹות( ֶׁשַהָּׁשָנה ֶׁשִּנְפְטרּו ָּבּה ָהַרְדָּב“ז ְוָהֲאִר“י ָהְיָתה 

ָהִראׁשֹון  ִנְפַטר  ָהַרְדָּב“ז   )1572 ַהּגֹוִיים עֹוָלה  )ְלִמְנַין  ְׁשַנת של“ב 

ְּבַמֲחַלת ּכֹוֵלָרה, ְוָהַאֲחרֹון ָהָיה ָהַרב ָהֲאִר“י, ְוהּוא ִנְפַטר ְּבחֶֹדׁש 

ָאב. ְוָנְתנּו ִסיָמן: ”ִּבְבכֹרֹו ְיַיְּסֶדָּנה ּוִבְצִעירֹו ַיִּציב ְּדָלֶתיָה“ )יהושע 

ו‘ כ“ו(, ּוַמְׁשָמעּות ְּדָבָריו ֶׁשְּכֶׁשִּנְפַטר ָהֲאִר“י ִנְפְסָקה ַהַּמֵּגָפה. ֵיׁש 

ֶקֶבר ָהֲאִר“י ָידּוַע ִּבְצַפת ְוַעל ָידֹו ַהֶּקֶבר ֶׁשל ַהֵּבן ֶׁשּלֹו ֶׁשֹּלא ֲאֵליֶכם 

ִנְפַטר ְּבִגיל ֵׁשׁש. ֵיׁש ָלנּו ְׁשלֹוָׁשה ַאְרָּבָעה ְדָבִרים ֶׁשָהֲאִר“י ֵּפַרׁש 

ְקָטִעים ַּבְּגָמָרא ַעל ִּפי ַהְּפָׁשט, ֶזה ַמה ֶּׁשִּנְׁשַאר ָלנּו, ַלְמרֹות ֶׁשַרִּבי 

ַחִּיים ִויָטאל ָּכַתב ֶׁשָּכל ֻסְגָיא ֶׁשָהָיה ָהֲאִר“י לֹוֵמד, ְמָפֵרׁש אֹוָתּה 

ְּבִׁשָּׁשה אֹוַפִּנים ַעל ֶּדֶרְך ַהְּפָׁשט ְואֶֹפן ַהְּׁשִביִעי ַעל ִּפי ַהּסֹוד, ְוֵיׁש 

ֲאִפּלּו ֵעדּות ֶׁשָהָיה ָהֲאִר“י נֹוֵתן ִׁשעּור ְּבַמֶּסֶכת ְיָבמֹות, ְוַהּכֹל ָהָיה 

זֹוֵרם ִמִּפיו ְּכִאּלּו ָּבא ְברּוַח ַהּקֶֹדׁש, ָמַתי ֵיׁש לֹו ְזַמן ִלְלמֹד ְיָבמֹות? 

ֲהֵרי ָכל ַהְּזַמן הּוא לֹוֵמד זַֹהר ּוַמֲעִמיק ּבֹו, ּוְמָפֵרׁש ּבֹו ֵפרּוִׁשים, 

ְוִלְפָעִמים  ֱאֶמת,  ַהֶּזה  ַהֵּפרּוׁש  ַבֲחלֹום,  לֹו  ְוִלְפָעִמים אֹוְמִרים 

אֹוְמִרים לֹו ַהֵּפרּוׁש ַהֶּזה ֹלא ָכל ָּכְך ֱאֶמת, ֹלא זֹו ַכָּוַנת ַרְׁשִּב“י. 

ִּביָבמֹות  ִׁשעּוִרים  ָלֵתת  ְזַמן  ְלָך  ֵיׁש  ֵאיְך  ַגם סֹוֵחר,  ָהָיה  ְוהּוא 

ַמֶּסֶכת ָקָׁשה ְוִלְזרֹם ָּבּה?! ֲאָבל ָּכָכה ֵיׁש ֵעדּות ֵמֲאָנִׁשים ֶׁשָּלְמדּו 

ִאּתֹו. )ֵהִביא אֹוָתם ְּפרֹוֶפסֹור ָּדִוד ָּתָמר, ֵיׁש לֹו ֵסֶפר ֶׁשהּוא ְמַסֵּפר 

ַעל ֶזה )מחקרים בתולדות היהודים עמ‘ 109(, ְוֵהֵבאִתי ֶאת ֶזה 

ַפַעם ְּבֵאיֶזה ָמקֹום )עיין במבוא לארים נסי עמ“ס יבמות עמ‘ 

7(. )ֲאָבל ֵיׁש ָלנּו ִחּדּוִׁשים ְקָצִרים ְוָיִפים. ָּכל ָּכְך ְּפׁשּוִטים, ָּכל ָּכְך ְמֻתִּקים. 

ִחּדּוׁש ֶאָחד ַּבָּפסּוק ְוַהּבֹור ֵרק ֵאין ּבֹו ָמִים )בראשית ל“ז כ“ד(, ְוַהְּגָמָרא 

אֹוֶמֶרת: ַמִים ֵאין ּבֹו ֲאָבל ְנָחִׁשים ְוַעְקַרִּבים ֵיׁש ּבֹו )שבת דף כ“ב ע“א(, 

ְוַעְקַרִּבים? אּוַלי ֵיׁש ּבֹו  ְנָחִׁשים  ַלֲחָכִמים ֶׁשֵּיׁש  ָאַמר  ִמי  ָאז הּוא ׁשֹוֵאל 

ֵעִצים ַוֲאָבִנים? אּוַלי ָּדָבר ַאֵחר? ְנָחִׁשים ְוַעְקַרִּבים ִמַּנִין? ָאז הּוא ִהְסִּביר 

ְּבטּוב ַטַעם. ָאַמר, ָּכתּוב ”ַהּבֹור ֵרק“ ַמְׁשָמע ֵאין ּבֹו ְּכלּום, הּוא ֵריק, ַאַחר 

ָּכְך אֹוֵמר ”ֵאין ּבֹו ָמִים“, ַמְׁשָמע ֶׁשֵאין ָמִים, ֲאָבל ֵיׁש ּבֹו ָדָבר ַאֵחר. ִאם ֵּכן 

ַמְׁשָמע ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ָדָבר ֶׁשִּלְפָעִמים ִנְרֶאה ַהּבֹור ֵרק ְוִלְפָעִמים ִנְרֶאה ַהּבֹור 

ָמֵלא, ַמה ֶּזה ָיכֹול ִלְהיֹות? ְנָחִׁשים ְוַעְקַרִּבים, ִּכי ְכֶׁשַהְּנָחִׁשים ְוָהַעְקַרִּבים 

ִנְכָנִסים ַלחִֹרים ֶׁשַּבּבֹור, הּוא ֵריק, ּוְכֶׁשֵהם יֹוְצִאים ַהחּוָצה, הּוא ָמֵלא – ֵיׁש 

ּבֹו ַמֶּׁשהּו, ְוֶזה ַדְוָקא ְנָחִׁשים ְוַעְקַרִּבים. ֶזה ָמתֹק ִמְּדַבׁש(. 

ָאְמרּו: ”ָעִליָת ַלָּמרֹום ָׁשִביָת ֶּׁשִבי“ )תהלים ס“ח י“ט( – ֶּׁשִב“י ָראֵׁשי 

ֶּבן  ִיְצָחק  ְוַגם ָראֵׁשי ֵתבֹות  ַרְׁשִּב“י,   – יֹוַחאי  ַּבר  ִׁשְמעֹון  ֵתבֹות 

ְׁשֹלמֹה – ָהֲאִר“י, ְוַגם ָראֵׁשי ֵתבֹות ִיְׂשָרֵאל ֶּבן ָׂשָרה – ַהַּבַעל ֵׁשם 

טֹוב, ֻּכָּלם ְרמּוִזים ַּבִּמָּלה ֶּׁשִב“י. ְוֶאְפָׁשר לֹוַמר ַּגם ֶּׁשִב“י ָראֵׁשי 

ֵתבֹות ְׁשֹלמֹה ֶּבן ִיְצָחק – ֶזה ַרִׁש“י ע“ה, ַהִאם ִנְׁשַּכח אֹותֹו?! ָעִליָת 

ַלָּמרֹום ָׁשִביָת ֶּׁשִב“י – ֵהֵבאָת ָלנּו ֶאת ַרִׁש“י ֶׁשֵהִאיר ָלנּו ֶאת ָהֵעיַנִים. 

)גליון 221 אותיות ז', ט', י', וי"ג(.

 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(

גליון 
272

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

מי הם המעתיקים?
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

פתרון משבוע קודם:  משפטים, אחד או שתים? פרשת משפטים מחולקת 
לשתים בתונס, בשנה מעוברת שראש השנה חל בים חמישי )ראה בגליון הקודם 

הערה 9(. הזוכה: משפחת סעיד - רכסים
פתרון התמונה: מורנו הגאון הגדול רבי רפאל כדיר צבאן זצ"ל, רב העיר נתיבות, 
ומורנו הרב הגאון הצדיק רבי שמואל עידאן זצ"ל מייסד ומנהל ישיבת כסא 

רחמים בארץ.  הזוכה: יוסף מוכני - חולון 
על הזוכה לעקוב אחרי הודעות הדואר.  פרס שיוחזר, לא ישלח שוב.

א. ִּבְקִריַאת ַהִּקינֹות ְּבִתְׁשָעה ְבָאב ָצִריְך ְלַדֵּלג ַעל ָּכל 

ַהֶּנָחמֹות. ָּכְך ּכֹוֵתב ַהְּפִרי ָחָדׁש )בלקוטים סימן תקנ"ט 

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

ֶנָחָמה, ֵּתַדע ֶׁשִהיא ֹלא ֻחְּבָרה ִּבְׁשִביל ִּתְׁשָעה ְבָאב, 

ְבָאב, ַׁשָּבת  ִתְׁשָעה  ֶׁשִּלְפֵני  ִבְׁשִביל ַהַּׁשָּבתֹות  ֶאָּלא 

"ִּ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 )ֲאָבל ְּבֶאְמַצע ַהָּׁשבּוַע ]ְּבִתּקּון ֲחצֹות[ ֲאַנְחנּו ְיכֹוִלים 

173 אות  ַּבִּקינֹות[(. )גליון  ַהֶּנָחמֹות  ִלְקרֹא ַהּכֹל ]ַּגם ֶאת 

י"ט, וגליון 268 אות ה'(.

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 ָרָאה ֶאת ַהַּמְלָאִכים ֶׁשל ָׂשֵרי ֻאּמֹות 

ָהעֹוָלם ֶׁשעֹוִלים ְויֹוְרִדים, ַהַּׂשר ֶׁשל ָּבֶבל עֹוֶלה ְויֹוֵרד, 

ַהַּׂשר ֶׁשל ָיָון עֹוֶלה ְויֹוֵרד, ַהַּׂשר ֶׁשל ָּפַרס עֹוֶלה ְויֹוֵרד, 

ְוִאּלּו ַהַּׂשר ֶׁשל ֱאדֹום הֹוֵלְך ְועֹוֶלה ְבִלי סֹוף, ָאז ַיֲעקֹב 

ָאִבינּו ָהָיה ִמְתַּפֵּלא: ַעד ֵהיָכן ַ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(.

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

ַהָּגאֹון ַרִּבי ְׂשָרָיה ַּדֶּבִליְצִקי ָז"ל ִנְפַטר ְּבב' ְּבָאב, ֵּבן ִּתְׁשִעים ְוָׁשלֹוׁש. 

ָרִאיִתי ִ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 ְוִנְתַחַּזק ְּבַפָּתח, 

ִּכי ָכתּוב ַּבָּפסּוק "ֲחַזק ְוִנְתַחַּזק ְּבַעד ַעֵּמנּו ּוְבַעד ָעֵרי ֱאֹלֵקינּו" 

)שמואל ב', י' י"ב(, ֲאָבל הּוא אֹוֵמר ֶׁשּיֹוֵתר ָנכֹון ְּבָקָמץ, ִּכי ֶזה סֹוף 

ִמְׁשָּפט, ּוַבָּפסּוק ֵיׁש ֶהְמֵׁשְך ָׁשם. ָלֵכן זֹו ַהְּקִריָאה ַהְּנכֹוָנה, "ֲחַזק 

ֲחַזק ְוִנְתַחָּזק". )גליון 173 אות ד'(. 

 האזינו בליל תשעה באב לשיחתו של הרב שמואל עידאן שליט"א 
ברדיו קול ברמה.

כל בוקר בעז"ה משודרת פינתו היומית של הרב בקול ברמה. 
 כל הפינות להאזנה בשידור חוזר בקו בית נאמן 0799270505 

שלוחה 624 )ובקול הלשון(.

להזמנת הרב להרצאה: 0556797353 )אלחנן(


