
א. צריך לגוון בדרשה.   ב. קופת הצדקה "שותפים".   ג. הגאון רבי שריה דבליצקי זצ"ל.   ד. חיזוק האמונה מעליית האדם לירח.   ה. אכילת בשר 
בתשעת הימים )ביום חול, בשבת, בסעודה רביעית ולחולה(.   ו. פסוקי ההפטרה מדברים על הדור הזה.   ז. "כל מבקשיה לא ייעפו בחודשה 
ימצאונה".   ח. קינות תשעה באב והרגשת החורבן.   ט. באיזו שנה היה החורבן?   י.אמירת שירת האזינו בתשעה באב.   י"א. הנחת תפלין בתשעה באב.   

י"ב. באיזו תפלה אומרים "נחם"?   י"ג. האמונה בביאת המשיח.
"מעט צרי ומעט דבש"

שבוע טוב ומבורך. קודם כל, תודה רבה לאלה שדיברו בשלושת א. 
השבועות האחרונים, והחזיקו את המקום הזה. צריך לדעת לגוון בשיעור 
רבי דוד עידאן שליט"א בשבוע שעבר, שמגוונת גם  כמו הדרשה של 
)לא  בהלכה וגם באגדה, וגם בסיפורים על החפץ חיים וחכמים אחרים 
שמעתי במוצאי השבת אבל קראתי בעלון ביום חמישי(. וצריך לעשות ככה, גם כדי 

שיתפסו יותר את הדברים. אני זוכר שהרב עובדיה ע"ה היה נותן שיעורים 
בישיבת רשב"י, ופעם )באלול תשל"ג( אמר לי: מחר בערב אני צריך לתת 
שיעור בבת-ים )אצל הרב דניאל לוי מחבר ספר "כרם דל"(, אבל יש לי אירוע ולא 
אוכל לבוא לשם, תלך ותגיד להם כמה מהלכות ראש השנה, אבל בתנאי 
"מעט צרי ומעט דבש" )בראשית מ"ג י"א(... אם אדם יאמר רק הלכות ופלפולים, 
חצי מבית הכנסת ירדמו או שיברחו משם...1 לכן אדם חייב לגוון בזה. 

אדם צריך להרגיש את השני
"וריוח תשימו בין עדר ובין עדר" )בראשית ל"ב י"ז(. לפעמים אני מקבל ב. 

טיפולים שש שעות רצופות, ואני נחלש הרבה מזה. אבל כתוב "תערוך 
לפני שלחן נגד צוררי" )תהלים כ"ג ה'(, שלחן אותיות נחלש, תהפוך את הנחלש 
ותבוא לשלחן הזה... ב"ה. לכן בין גברא לגברא ובין טיפול לטיפול, אני יכול 
לבוא לומר כמה מלים כמה שאפשר. היום יש כאלה שרואים אדם חוזר 
מטיפולים, ומתנפלים עליו: ברוך רופא חולים, ברוך רופא חולים. אמרתי: 
"ברוך רופא חולים" ראשי תיבות ברח, עוד מלה אחת אני בורח מכאן...2 
אדם צריך להבין את השני, ואי אפשר לעשות דבר כזה3. כאשר תראה אדם 
1.  הרב ע"ה מספר על שני אברכים שרצו להשיא את הבנות שלהם, אבל לא היה 
להם כסף לזה, ונסעו לחוץ לארץ. הראשון היה לו לשון לימודים והדברים שלו 
מתוקים, והשני היה יודע לפלפל בגמרא וקושיות רבי עקיבא איגר וכו'. הראשון 
דיבר בבית הכנסת, ועשה מגבית עד שכיסה את כל ההוצאות. ואילו השני היה 
מדבר, והאנשים יוצאים מבית הכנסת. בסוף נשאר הגבאי, ובא לצאת ואמר לו: 

כבוד הרב, אל תשכח לסגור את הדלת...
2.  לפני כמה שנים עברתי ניתוח במפרק של הברך הימנית, ואחרי הניתוח העבירו 
אותי לחדר אחר במחלקה )נדמה לי בבית החולים אסותא(, ואני "נים ולא נים תיר ולא 
תיר", היה שם יהודי אחד בשם יצחקיאן שאומר לי: ברוך רופא חולים. נכנסתי 
לחדר, ושוב הוא אומר לי: ברוך רופא חולים. אחרי הצהריים, שוב אומר לי: ברוך 
רופא חולים. ולמחרת בבוקר שוב בא ואומר לי: ברוך רופא חולים. אמרתי לו: די 
מספיק, "ברח דודי" )שיר השירים ח' י"ד(... נזכרתי שאבן עזרא )בראשית ל"ו ל"א( כותב 
על אחד בשם "יצחקי" )השם של היהודי הזה דומה לשם יצחקי( שהיה עם דעות לא בסדר 

)כנראה קראי(, "הכי קרא שמו יצחקי כי כל השומע יצחק לו".

3.  אחרי ניתוח אדם שוכב וסובל יסורים, ובא אחד ואומר לי: יש לי קושיא על מה 
שכתב הרב עובדיה, למה הרב אומר שהציציות יהיו מכוסות, והרי מה שהפוסקים 
כתבו ככה זה בגלל הפחד מהגוים. חזק וברוך... שמעתי את הקושיא הזאת ממנו 
מאה ואחת פעמים, מה אתה מחדש לי אותה עכשיו?! ומי אמר לך שזה בגלל 
הפחד של הגוים?! וכמה פעמים אמרתי לך, תפרסם את זה ואנשים יקראו ויענו 
לך על זה. אתה לא רוצה לפרסם, ומצאת את הזמן המתאים דוקא כאשר אדם 

שעבר ניתוח, יש שני סוגי אנשים בזה, אחד אומר לו: עשית ניתוח בשתי 
הרגלים? רגל אחת אני סובל, זה לא מספיק. והשני אומר לו הפוך: כואב לך? 
זה מבין. אדם צריך להרגיש את השני. אם אינך מרגיש אתה יכול לשתוק 
ולא חייב לדבר בכלל, "מלה בסלע משתוקא בתרין" )מגילה י"ח ע"א(. לכן כל 
מי שרודף אחרי ואומר "תן לי ברכה"4, צריך להבין שלכל דבר יש זמן ועת.

התרמה לקופת "שותפים" ותיקון חצות בכותל
השבוע אנחנו עושים התרמה לקרן הצדקה של הישיבה "שותפים", ועשו ג. 

רעש גדול מזה. שמו תמונה שלי, אבל לא ביקשתי לא חשבתי ולא דרשתי 
כלום, רק הם עשו את זה. ההתרמה ביום שלישי ורביעי, ומי שיכול לתרום 
תבוא עליו ברכה. צריך לדעת שההתרמה הזאת "שותפים", וכל מי שתורם 
יהיו לו זכויות מסויימות בזה. ביום חמישי עושים בכותל המערבי "תיקון 

סובל כאבים, אין לך מה לעשות?! אדם צריך להבין את זה.
4.  אדם אחד בא אלי ואומר לי: תן לי ברכה, כי הבן שלי לומד בישיבה מסויימת, 
וראש הישיבה שם גירש אותו. נו, מה אעשה לך?! וכי ראשי הישיבות מונחים בכיס 
שלי?! ואם אתן פקודה להחזיר אותו הם יתייחסו אלי בכלל?! פעם הרב עובדיה 
ע"ה כתב מכתב למישהו בעירית בני-ברק, על ילד קטן שהיה לומד במקום מסויים 
והוציאו אותו, וכתב להם להחזיר אותו. אני הייתי עושה מסגרת למכתב הזה, והוא 
לא התייחס אליו בכלל. לכן תשבור את הראש איתם. אילו היתה לנו ישיבה אחת 
בארץ ישראל אתה צודק, אבל היום ב"ה יש מאות ישיבות כאן, אז תמצא מקום 
מתאים לבן שלך. ויש עוד טפשות, שאנשים חושבים להעלות את הילד בדרגה 
בשביל ה"שידוכין" )מלעיל(, ומעבירים אותו לישיבה אחרת טובה יותר. אחד סיפר 
לי שהבן שלו למד בישיבת אור ישראל )של הרב נויימן בפתח תקוה(, והוא היה בסדר 
גמור שם, אבל רצה לשים אותו בפונוביז' כדי שיהיה "גאון עולם". לקח אותו 
לשם. אבל הוא נעלב מכל מיני בחורים שם, ובן עשרים וארבע היה חולה נפש, 
ונמצא בבית חולים לאנשים כאלה. למה העברת אותו לפונוביז'?! כל אחד לפי 
כחו מעלתו וגדלו. אדם שבא אלי ואומר לי: אני אביא את הבן שלי לישיבת כסא 
רחמים, אני עונה לו: אם הוא מסתדר טוב בישיבה שלו, תשאיר אותו שם. אתה 
עוקר שתיל ובטוח שיצמח טוב במקום אחר, מי אמר לך?! אדרבה בישיבה היום 
יש לו חברים ושיטה, תתן לו להישאר כאן. אחרי כמה שנים, אם ירצה לשמוע 
ִתיל כשעודנו רך. צריך  לימוד אחר או שיטה אחרת, בבקשה. אבל אל תעקור ָשׁ
להבין את זה. היום אנשים עושים הכל רק בשביל הפרסומת, אבל היא לא שוה 
כלום. ויש חכמים גדולים שהלימוד שלהם היה פשוט ביותר. אחד מהם רבו של 
הרב פיינשטיין, רבי פסח פרוסקין. לפני כמה שנים קראתי עליו בספר "מרביצי 
תורה ומוסר" )ח"ב עמ' קס"ג(, שהוא היה נחשב תמים ולא מבין כלום, ובלילה אחד 
בכה הרבה על יד ארון הקודש, ולמחרת השתנה הכל "ויהפוך לו אלקים לב אחר" 
)שמואל-א', י' ט'(. אבל היה רק בפשט. ובפשט הזה העמיד תלמיד "גדול הדור". לכן 

אדם לא יחשוב שכאשר עושה פלפולים גדולים הוא נחשב גדול, אולי אתה עושה 
"בלבולים" בבי"ת... וגם בערבית אין פ"א אלא בי"ת, "פה להם ולא ידברו" )תהלים 
קט"ו ה'(... לכן תלמד איך שאתה לומד, ואם הבנת יפה את הגמרא רש"י ותוספות 

ומפרשים זה מספיק. אם אחרי כמה שנים 
תרצה להתקדם יותר בשיטות אחרות, אין 
הכי נמי. צריך ללמוד ולהבין את הדבר הזה.

גליון מס': 173 פרשת דברים 
ט' אב תשע"ט )10/8/19(   

 העלון יוצא לעילוי נשמת
 מזיאנה נג'ימה בת

 חנינה לבית וזאן ע"ה,
 ובעלה מקיקץ

כצאני בר רחל ע"ה

עורכים: הרה"ג אביחי סעדון, שלום דרעי, משה חדאד שליט"א  |  עריכה וביקורת: הרה"ג רבי אלעד עידאן שליט"א

שיעורו השבועי של מרן ראש הישיבה
רבנו מאיר מאזוז שליט"א

05
0-

27
38

85
8 

   
   

   
   

פי:
גר

ב 
צו

עי

 079-9270505או ב'קו  בית נאמן':079-9-367-367או ב'קול נאמן': בערוץ קול ברמה.שיעורו של מרן שליט"אבשידור ישיר אתניתן לשמוע

בבית הכנסת "אהבת התורה - איש מצליח"   
רחוב הרב עוזיאל 43 ב"ב.  

בשעה 22:00

נושאי השיעור:
פרשת מסעי, ג' אב התשע"ט

מוצ"ש  ר"ת  הדלקת נרות 
20:46  20:07  18:54 י-ם: 
20:43  20:09  19:11 ת"א: 
20:44   20:10  19:02 חיפה: 
20:42  20:08  19:10 ב"ש: 

להקדשות והנצחות : 052-7130552



חצות" )אבל מה שכתבו שזה יהיה בלילה זו טעות, אלא זה יהיה ביום(. ואולי בלי נדר נקרא 
שם קינה "ציון הלא תשאלי לשלום אסירייך", של רבי יהודה הלוי. בירושלים 
אין רחוב על שם רבי יהודה הלוי5, ונתנו לו כמה מדרגות ליד הכותל המערבי, 
)אני לא מכיר אותם אבל מסתמא נראה את זה(.  שנקראות "מעלות רבי יהודה הלוי" 
אנשים לא יודעים מי זה רבי יהודה הלוי, ולא יודעים שהקינה שלו "ציון הלא 
תשאלי" שוה מליונים. הקינה הזאת הרימה את יהדות אשכנז שהיו ישנים בגלות, 
עד שהיעב"ץ כותב: שכחנו שיש בית המקדש ושכחנו מהכל, אנחנו נמצאים 
בסוף העולם בחושך ובאפילה, במקום שאין נבואה ולא כלום, ולא כמו אחינו 
הספרדים שנמצאים בסוריא וכדו', וקרובים למקום של הנבואה )ועי' בהקדמתו 
האשכנזים קראו את הקינה הזאת בכל תשעה באב, וזה נתן  לסידורו דף י"ג ע"א(. 

להם התעוררות לעלות לארץ ישראל. וכי לא מגיע לו רחוב בירושלים?! איזו 
טפשות. בתל אביב עשו רחוב על שמו, אבל הוא לא נקרא "רבי" בשבילם, אלא 
"רחוב יהודה הלוי", כאילו הוא חברותא שלהם, הכסילים והבוערים האלה. לכן 

בלי נדר אם נלך לשם, נקרא את זה.

הגאון רבי שריה דבליצקי זצ"ל
הגאון רבי שריה דבליצקי ז"ל. הוא נפטר שנה שעברה בליל ד.  היום פטירת 

שבת ב' באב כמו היום, בן תשעים ושלוש. ראיתי בשמו, על מה שהאשכנזים 
נוהגים לומר בסוף החומש "חזק חזק ונתחֵזק", שזו טעות, וצריך לומר ונתחָזק 
בקמץ, כי זה סוף משפט. ובכל מקום אומרים ככה, כמו "כי על כל יתגדל" )דניאל 
י"א ל"ז(. אמנם תמיד אמרתי שצריך לומר ונתחַזק בפתח, כי כתוב בפסוק "חזק 

ונתחַזק בעד עמנו ובעד ערי אלקינו" )שמואל ב', י' י"ב(, אבל הוא אומר שיותר נכון 
בקמץ, כי זה סוף משפט, ובפסוק יש המשך שם. לכן זו הקריאה הנכונה, "חזק 

חזק ונתחָזק", שילמדו את זה לחומש הבא בע"ה.

יום ו' באב מחזק את האמונה של עם ישראל
ביום ששה באב תשכ"ט, היה מאורע גדול מאד, שכל ה.  לפני חמשים שנה, 

העולם רעש וגעש מזה. שלושה טייסים שקוראים להם "אסטרונאוטים" עלו 
לירח, וזה היה דבר פלא פלאים6. אבל באותו הזמן היה לי ספר תולדות תנאים 
ואמוראים, וכתבתי בגליון שם: לקיים מה שנאמר "ואם בין כוכבים שים קנך" 
)עובדיה א' ד'(. איך אפשר להגיע לכוכבים? הנה היום אפשר להבין את זה. ומה זה 

שים קנך? תשלח חללית למאדים ולירח. אבל בהמשך כתוב "משם אורידך" )שם(, 
יורדים משם. באותו הזמן, הרב ניסן פינסון ע"ה אמר לי: אחרי כל הנסיונות האלה, 
יראו שהמקום הטוב ביותר לחיות בו זה כדור הארץ, כי בירח אין אויר ולא מים 
ולא כלום. פעם ראו בניינים גדולים שם, וחשבו אולי זה כלבו-שלום או מגדל 
אייפל... אבל ראו אח"כ שזה הרים וגבעות בלבד, ואין שם כלום. מה הרווחנו 
מזה? קודם כל, מצאו את זה בפתח אליהו: ובראת שמיא וארעא ואפקת מינהון 
שימשא וסיהרא וכוכביא ומזלי, ובארעא אילנין ודשאין וכו'. וא"כ בשמים אין 
אילנין ודשאין וכל הדברים האלה. ועוד הרווחנו מזה, פעם בחו"ל היה סטודנט 
יהודי אחד שההורים שלו עמדו להתגרש, והיה חוק שהיהודים שמתגרשים 
עושים גט ע"פ התורה )עד שבא בורגיבה ובלבל את הכל. סנחריב בלבל את העולם, והוא בלבל 
לאבא ע"ה. התחיל  את תוניסיה...(. הוא רצה להכיר את הרב שמסדר גיטין, ובא 

לדבר איתו7, וסיפר לו שבלימוד המדע באוניברסיטת "ליסי-קרנו", למדו שכדור 
הארץ היה גדול יותר, והירח נקרע ונפרד ממנו עד לגבול מסויים מרחק של 
384,000 ק"מ, ואח"כ התחיל להסתובב סביבו הרבה, ואין לו אפשרות לחזור 
לכדור הארץ. למה הם מפרשים ככה? כי לפי דעתם הכל מתפרש ע"פ הטבע, 
עד ששקעו במצולות הטבע "טבעו בארץ שעריה" )איכה ב' ט'(8. ולכן לפ"ז חייב 

5.  עכשיו קראתי שפעם קבעו שם רחוב על שמו, ובא שוטה אחד בשם מנחם אוסישקין, 
ובלילה עקר את שם הרחוב וכתב את השם שלו בעודנו חי. בסוף החליטו שהרחוב 
הזה ישאר על שמו של אוסישקין, וכל מי שישאל: איפה רחוב רבי יהודה הלוי? יגידו 

לו שאוסישקין גנב אותו...
6.  משנת תשי"ט עד שנת תשכ"ט היו כל מיני נסיונות ברוסיה וכדו', ולא הצליחו 
להגיע לירח, אבל בשנת תשכ"ט האמריקאים עשו והגיעו לשם, ואמרו שזה פלא 
פלאים. אחד שעלה נקרא ארמסטרונג, ואמר "צעד קטן לאדם צעד גדול לאנושות".

7.  באמצע אבא ע"ה זרק לו שמות כמו אריסטו ואפלטון וכדו'. הוא התפלא: איך הרב 
מכיר אותם? אמר לו: אתה חושב שהם לא כתובים בספרים שלנו?! אנחנו מכירים אותם.

8.  דוד המלך אומר "אמרת לה' ה' אתה טובתי בל עליך" )תהלים ט"ז ב'(, טובתי בל עליך 

להיות שם בני אדם, כמו שיש בכדור הארץ. וראו בטלסקופ מקום גבוה ואמרו 
שזה בניינים שבנו בני אדם שם. אבל התברר שהכל הבל, שטויות והבלים. הירח 
מסתובב כי יש מי שמסובב אותו, וכמו שהרמב"ם )פ"א מהלכות יסודי התורה ה"ה( 
כותב: והוא המנהיג הגלגל בכח שאין לו קץ ותכלית9. ולכל אחד מהכוכבים יש 
מסלול שהולך בו בדיוק, ולא מחסיר ממנו אפילו שניה אחת משנה לשנה. ויש 
זמנים לחמה ולירח. מי מסובב אותם? תקח את כדור הארץ והאבנים שלו, וכי 
יש להם שכל ודעת לעשות את זה?! אלא יש מי שמסובב אותם. צריך להכיר 
שיש בורא לעולם. כמה שיברחו מזה, לא יעזור להם כלום. "אנה אלך מרוחך 
ואנה מפניך אברח" )תהלים קל"ט ז'(. לכן יום ששה באב תשכ"ט, מחזק את האמונה 
של ישראל, שהיא אמת בלאו הכי, בלי שיסכימו עליה שופטי בג"ץ וכיוצא בהם, 
אנחנו לא מחכים להם. כתוב "נשכימה לכרמים" )שיר השירים ז' י"ג(, לא נסכימה 

לכרמים... ולא אכפת לנו מהם.

אכילת בשר בסעודה רביעית
המנהג פשוט שלא אוכלים בשר בימים אלו )עי' ש"ע סימן תקנ"א סעיף ט'(. האשכנזים ו. 

מחמירים מראש חודש עצמו )מ"ב שם ס"ק נ"ח(, ואנחנו הספרדים יום אחרי ראש 
חודש )עי' הגהות אי"מ במ"ב שם(. בשר שנשאר מהסעודות בשבת הזאת )פרשת מסעי(, 
האם מותר לאכול אותו בסעודה רביעית או לא? הרב חיד"א ע"ה )ברכי יוסף סימן 
תקנ"א ס"ק ו'( כותב שיש מביאים ראיה להקל בזה, מהגמרא )חולין י"ז ע"א( לגבי "בשר 

נחירה", שלפי דעה אחת עם ישראל במדבר לא היו צריכים לשחוט, אלא היו 
חונקים את הכבש או השור ואוכלים אותו. והסיבה לזה, כי מה שכתוב בתורה 
בפרשת אחרי מות "איש איש מבית ישראל אשר ישחט שור או כשב או עז 
במחנה, או אשר ישחט מחוץ למחנה. ואל פתח אהל מועד לא הביאו" )ויקרא י"ז 
ג'-ד'(, הסבירו שזה מדובר במוקדשים, כלומר בקרבנות שהקדיש אותם. אבל 

במה שלא הקדיש אותם יכול לאכול בשר נחירה. השאלה היתה בימי יהושע בן 
נון שנכנסו לארץ, ונשתייר להם מהבשר הזה, האם מותר להם לאכול אותו או 
לא? הגמרא נשארה בספק בזה. אבל בדבר של דרבנן נוכל לסמוך להקל, וככה 
משמעות דברי הרא"ש שם )סימן כ"ג(. וא"כ אותו הדבר כאן. וגם האיסור לאכול 
בשר בשבוע שחל בו זה גם לא דרבנן אלא רק מנהג בלבד, שהרי מדין הגמרא 
)תענית ל' ע"א( אסור רק בסעודה המפסקת, וא"כ מה שנשתייר מותר באכילה. 

הרב זוין ע"ה בספר המועדים בהלכה10 )עמ' שד"מ(, כותב על השאלה הזאת: "הרב 
ברכי יוסף הביא ראיה מפתיעה מהגמרא בחולין לגבי בשר נחירה, אבל אין הנדון 
דומה לראיה". ולא הסביר מדוע. הרב עובדיה ע"ה )שו"ת יביע אומר ח"י חאו"ח סימן מ'( 
כתב תשובה בזה11, ולא הסביר את הכוונה בזה, כי הוא לא חייב להסביר דברי 
הרב זוין, אבל גם לא הזכיר אותו. ואני מצאתי בירחון "צפונות" )קובץ י"ב עמ' כ"ה(, 
שהביאו דברים שכתב הרב צבי הירש לוין ע"ה )בן דורו של הרב חיד"א(12, ושם הוא 
הביא ראיית הרב חיד"א ודחה אותה, כי בשר נחירה היה מההתחלה מותר, ומה 
שנשאר ספק אם מותר או לא, אבל כאן המטרה שלא להתענג בשבוע הזה, וכי 
בגלל שנשאר מהשבת יהיה מותר להתענג?! לכן אסור לאכול את זה. וכתב: אני 
מתפלא על חכם גדול שכמותו שמביא ראיה כזאת. עד כאן. אבל צריך להביא 
בחשבון, שגם כאן זה לא ממש איסור להתענג אלא רק מנהג בלבד, וגם זה 

שיריים מהבשר ולא שמתענג מחדש.

ראשי תיבות טבע. אתם עושים לי טובה?! אתם אפס אפסים, מה זה טבע?! בזמנו רבי 
יהודה הלוי אמר: תגידו לי מה זה הטבע שיש לו חכמה כ"כ?!

הרמב"ם כתב על הגלגל, כי בזמנו חשבו שכל הכוכבים נמצאים בגלגל אחד    .9
שמסובב אותם, אבל היום ידוע שאין גלגלים וכולם עפו כבר... וכמו שכותב המלבי"ם 

)בהקדמתו לספר יחזקאל(.

10.  זה ספר נחמד מאד, והוא לא מאריך אלא הכל בקצרה.
11.  השבוע למדנו את זה, אבל עוד לא גמרנו את התשובה.

12.  הוא היה רב ראשי בברלין. הבן שלו היה קצת משכיל, והוציא ספר וקרא לו "בשמים 
ראש" ע"ש הרא"ש )שכאילו נכתב על ידו(. הוא עשה לו למטה פירוש "כסא דהרסנא", ובאו 
חכמי הדור וכתבו שהוא הפנים והוא החוץ, הוא בעל בשמים ראש והוא בעל כסא 
דהרסנא. הסטייפלר כותב שהמחבר תלמיד חכם אבל אין לסמוך עליו, וצריך לבדוק 
את הדברים שכותב שם )עיין בספר ארחות רבנו ח"א עמ' רפ"ה, ובספר קריינא דאגרתא ח"א סימן פ"א(. 
אבל אסור להוציא עליו לעז, כי אחר הכל מסכן, הוא בן של תלמיד חכם גדול. )וע"ע 

בספר אסף המזכיר ערך בשמים ראש, ובחוברת אור תורה אייר תשנ"ג סימן ק"י(.



אפשר להקל בזה
ובפרט שמדובר על סעודה רביעית, והגמרא רומזת שמצוה לאכול בשר ז. 

בסעודה רביעית. כתוב בגמרא )שבת קי"ט ע"ב( שרבי אבהו היה רגיל בכל מוצאי 
שבת לשחוט "עגלא תלתא", עגל משולש בריא וטעים מאד, ולוקח ממנו 
כוליא אחת לסעודה רביעית. כאשר גדל הבן שלו אבימי, אמר לו: אבא, לא 
חבל לשחוט עגל שלם בשביל כוליא אחת?! בוא נשמור כוליא מערב שבת 
ממה ששוחטים לכבוד שבת, ותאכל אותה במוצאי השבת. אמר לו: בסדר, 
לימדת אותי חסכון... במוצאי השבת עשה ככה. והנה העגל היה ברפת שלו, 
ובא אריה ואכל אותו. כאשר צריכים לאכול לכבוד דוד המלך צריך לשחוט 
מחדש, וכי אתה מתקמצן על דוד המלך?! הוא נמשל לאריה )עיין בן יהוידע שם(, 
ושלח את האריה שיאכל את העגל הזה... מכאן רמז שאוכלים בשר במוצאי 
שבת. ופעם הלכו לרבי שמעון חירארי ע"ה, ואמרו לו על אשה המקשה לילד, 
שבכל פעם היו לה קשיים בלידה, ואמר להם סגולה לאכול בשר במוצאי השבת. 
ולא לשחוט מחדש אלא לאכול מה שנשאר מהשבת )וכנראה הסגולה הזאת כתובה 
בספרים(. לכן כיון שיש סגולה בזה, וגם סעודה של דוד המלך, וזה גם המשך של 

השבת, אפשר להקל בזה. ואולי הרב צבי הירש לוין הבין מדברי הרב חיד"א 
שכל מה שנשתייר מותר במשך השבוע, ובאמת לא פשוט להקל בזה, אבל 
בסעודה רביעית אפשר להקל בדבר הזה. הרב עובדיה ע"ה )שם( הביא כמה 
מקורות להקל, וכתב: ובפרט למי שרגיל לאכול בשר בסעודה רביעית, שיש 

לו על מי לסמוך בזה. זו ההלכה.

חולה שצריך לאכול בשר בשבוע הזה
אדם עם מחסור בברזל או בדם )שנקרא "אנמיה"(13, והרופא אומר לו שצריך ח. 

13.  אדם רגיל צריך להיות עם המוגלובין 14-18 )ואצל אשה פחות מזה(. ופעם אמרו 

לאכול בשר בשביל זה, מותר לו לאכול בכל השבוע הזה, וכמו דין הגמרא 
שאסור רק בסעודה מפסקת בלבד. והשנה שחל במוצאי שבת, גם בסעודה 
)ש"ע סימן תקנ"ב ס"י(.  מפסקת בשבת מעלה על שלחנו כסעודת שלמה המלך 
אבל במשך השבוע יש תחליפים לזה. קודם כל, בשר עוף קל יותר, שהרי 
לא אוכלים בשר בגלל שהקרבנות התבטלו )בבא בתרא ס' ע"ב(, והרי בשר עוף 
אינו עולה על המזבח, ומעולם לא כתוב בתורה "והקריב שני תרנגולים", 
אלא כתוב שתי תורים או שני בני יונה. ואם אדם רוצה דוקא בשר בקר, יש 
מתירים לאכול נקניק וכדו', כיון שעבר עליו שלושה ימים. והרי אין קרבן 
שנשאר שלושה ימים, וכמו שכתוב "והנותר עד יום השלישי באש ישרף, ואם 
האכול יאכל ביום השלישי פגול הוא לא ירצה" )ויקרא י"ט ו'-ז'(. ולכן מקילים 
בזה. אמנם מרן )סימן תקנ"א סעיף י'( אוסר את זה, אבל בחו"ל בתונס היה נוהגים 
להקל בזה )אבל לא בג'רבא(, וכנראה היו חלשים. ואנחנו לא אכלנו את זה. לכן אם 
אדם יכול לאכול בשר עוף, עדיף. ואם צריך לאכול בשר בקר, יאכל פסטרמה 
וכדו' או בשר אחר שעבר שלושה ימים. ואם לא יכול לא זה ולא זה, מותר לו 

לאכול בשר כרגיל בשבוע הזה.

"אכלו שקדים ותהיו בריאים"
אמנם ראיתי בספר "ארץ נושבת" של רבי אברהם כהן ע"ה )שהיה רב בתלפיות(14, ט. 

שאפשר להיות 13-18. והסימן לזה, "יבטח כי יגיח ירדן אל פיהו" )איוב מ' כ"ג(. יג-יח, 
שלוש עשרה עד שמונה עשרה. אבל היום מחמירים יותר שלא יהיה פחות מארבע 
עשרה. רבי משה לוי ע"ה הגיע למצב כ"כ ירוד בדם, שהמוגלובין שלו היה 5. אמרו 
לו שילך לעשות ניתוח, ואמר: אני לא הולך, עד שהרב גריינמן יחליט על זה. שאל 
אותו, ואמר לו לעשות ניתוח. אבל הוא כבר היה חלש, והניתוח החזיק אותו רק 

שמונה חודשים בעוונות.
14.  זה ספר יפה מאד, עם חידושים ומאמרים שונים וכדו'. הוא ראה ספר "מחלב 



שהוסיף שם כללי בריאות ועוד כל מיני דברים מעניינים מאד. ושם )עמ' ס"א( הוא 
כותב: השקדים יש להם חשיבות רבת ערך מאד, השקד מכיל למעלה מעשרים 
אחוז חלבונים בוני גוף האדם, יותר מאשר מרבית מיני הבשר השריריים, 
ומכיל חמשים ושלושה אחוז שומנים שנוחים יותר לעיכול, וכן ארבעה אחוז 
פחמימות, וקצת סוכר )זה לא נורא(. תכולה זו של אבות המזון חשובה ביותר, 
ומספקת מאה שבעים קלוריות לאונקיה. ומכיל שפע חומרי מזון, שחשיבותם 
רבה ביותר לשמירת בריאות הגוף. ומכיל ויטמין B פי עשרה מבשר בקר משומר. 
וויטמין B2 פי שתים מהביצה. ומאריך עוד שם שהשקד בריא יותר מן הבשר. 
וכותב: דיה איפוא כמות מעטה של השקד לחולל שיפור ניכר במצב הבריאות. 
ומסיים: אכלו שקדים ותהיו בריאים. "שוב אשוב אליך כעת חיה" )בראשית י"ח 
י'(, אשוב ראשי תיבות אכלו שקדים ותהיו בריאים... אבל איני יודע אם אפשר 
לסמוך על הדברים האלה, ואם הרופא אומר לאדם לאכול בשר, שישאל אותו: 
האם אפשר לאכול שקדים במקום בשר? ואם יסכים לזה אין הכי נמי. בשבוע 
שעבר הביאו לי "שקדיה", ואיני יודע כמה תוכל לעזור בזה. אבל אם אתה 
רואה שהדם לא בסדר, אל תתחכם יותר מדי, תאכל בשר וכל מה שצריך בזה.

"מה מצאו אבותיכם בי עול כי רחקו מעלי"
במוצאי השבת הבאה צום תשעה באב, אם לא יבוא המשיח בשבוע הזה. י. 

אבל מי יודע?! הרי כתוב )סנהדרין צ"ח ע"א( שהמשיח יבוא בדור שכולו חייב, 
ואין לך דור שכולו חייב כמו הדור המשונה הזה. בהפטרה של השבת, ירמיה 
הנביא מדבר על הדור שלנו: "מה מצאו אבותיכם בי עול כי רחקו מעלי" )ירמיה 
ב' ה'(, מה פירוש כי רחקו? לפני מאתים חמשים שנה שהתחילה ההשכלה, 

היו עוד קרובים ליהדות. מנדלסון אבי ההשכלה למד אצל הגאון בעל קרבן 
העדה, והוא שמר על השבת ועל הכל, רק שרצה ללמוד גם חכמות הגוים, ומזה 
התדרדר הרבה. אומרים שהוא עצמו עדיין היה שומר, אבל חלק מהבנים שלו 
התנצרו. ואחרי מאה שנה לא נשארו מצאצאיו רק שלושה יהודים בלבד. נורא 
ואיום. בואו נעזוב אותו, גם אנשי ההשכלה היו למדנים. אבל אח"כ התרחקו 
לאט לאט. למשל לפני חמשים שנה היו לומדים חומש עם רש"י בבתי הספר, 
ופתאום אמרו: רש"י משפיע על הלומדים אמונה ותורה וזה יותר מדי, מי 
שקורא אותו מרגיש חום ואהבה לתורה. לכן ביטלו את רש"י. ולא רק זה, 
אלא אלוני המרשעת היתה אומרת שצריך לדלג על ספר יהושע, כי מסופר 
"ג'נטלמנים", ונזהרים בכבודם של  בו על כיבוש, ואנחנו לא כובשים אלא 
הערבים. תודה רבה...15 ויותר מזה, היום התרחקו הרבה. לפני חמשים שנה 
מישהו העלה בדעתו "מצעד הגאוה" משונה כזה?! מי היה בדעתו דבר כזה?! 
והיום אדרבה זה דבר פשוט. לדעתי מי שמשתתף במצעד הזה ומתפאר בזה, 
אסור לצרף אותו למנין, ועדיף להתפלל ביחיד ולא לצרף אותו. על הדבר הזה 
חייבים סקילה, ואי אפשר לברוח מזה, וכמו חילול שבת בפרהסיא שלא מצטרף 
למנין, הוא הדין כאן שהאיש הזה אומר בפירוש שהוא מחלל בפרהסיא. לכן 
"הם גוזרים  צריך להתרחק מהם. ויש "ברכה" אחת של החזון איש, שאמר: 
על עצמם כרת וערירי". כאשר הם הולכים נגד התורה וחיים בחושך ובאפלה, 
חייבים כרת בגלל איסור נדה, וגם ערירי שאין להם ילדים. זה רמוז בתפלה, 
תעקר שעושה אותם עקרים שלא  "ומלכות הרשעה מהרה תעקר ותשבר", 
יביאו ילדים. אבל אדם שהולך בדרך התורה, יש לו נחת ושמחה, ויש לו בנים 
ונכדים ונינים. ובליל פסח הוא נהנה לשמוע שאלות: מה נשתנה הלילה הזה 
מכל הלילות? אבל הם מסכנים ואומללים. לכן ירמיה הנביא אומר להם: מה 
עשיתם? "מה מצאו אבותיכם בי עול כי רחקו מעלי, וילכו אחרי ההבל ויהבלו".

במה אתם ממירים את הכבוד של ישראל?
בסוף הוא אומר שם )פסוק י"א(: "ההימיר גוי אלהים והמה לא אלהים, ועמי יא. 

המיר כבודו בלא יועיל". אין לך גוי בעולם שהמיר את אלהיו. ומליוני אנשים 
בהודו ויפן וסין וכדו', כל אחד והאלוה שלו16. פעם פרופסור אחד מכאן, נפגש 
הארץ" של חכמי ארם צובה, ורצה לתרץ כמה מהקושיות שלהם, לכן קרא לזה "ארץ 

נושבת", כלומר אני מיישב את הקושיות שלכם )ארץ = ארם צובה(.
15.  כאשר אנחנו תוקעים בשופר באלול, היא אומרת שזה מפריע לערבים לישון, 
וכאשר המואזין שלהם צועק שמגיע זמן התפלה של חצות הלילה, אין בעיה בזה. זו 

טפשות שאי אפשר לתאר אותה.
16.  יש כאלה עובדים "בודהא", שזה בן אדם. פעם גדלו לו שמונה שערות, וראיתי 
כותרת בעתון בחו"ל "לכבוד שמונה שערותיו של בודהא", ימ"ש וזכרו. אחרי שהוא 

מת, מחפשים בודהא אחריו. הביאו בחור אחד, ואמרו: זה חליפתך זה תמורתך...

עם פרופסור מהודו, ושאל אותו: תגיד לי, אתה למדת חכמות באוניברסיטה, 
אתה נורמלי?! מה אתה מקטיר קטורת לעבודה זרה?! ענה לו: סבא שלי 
הקטיר, אני מקטיר, והנכדה שלי תקטיר. ואל תשאל שאלות. ירמיה הנביא 
צועק על זה: "ההימיר גוי אלהים", וכי יש גוי שממיר את העבודה זרה שלו?! 
"והמה לא אלהים", אפילו שהם יודעים שזה שקר גמור. "ועמי המיר כבודו בלא 
יועיל", הכבוד של עם ישראל כמו המנוחה של השבת וכדו', ממירים אותה 
בלא יועיל. מה אתם נותנים לאדם במקום השבת? להסתובב באוטובוס. וראש 
ע שאין כמוהו. זה מה שכתוב שם )פסוק  העיר משלם את הנסיעה הזאת. זה ֶרׁשַ
י"ג(: "כי שתים רעות עשה עמי, אותי עזבו מקור מים חיים, לחצוב להם בארות 

בארות נשברים אשר לא יכילו המים". מי שיסתכל בפסוק יראה כתוב בארות 
ֵארֹות. אבל  ּבְ באל"ף, והניקוד בי"ת בחולם ואל"ף נחה. לכאורה צריך לומר 
"בארות" פירושה מעיינות, ואי אפשר לומר שעזבו מקור מים חיים לחצוב להם 
מעיינות, כי אותו דבר הכל, המקור והמעין והבאר היינו הך. לכן הניקוד שונה 
מהפשט. למה שתים רעות עשה עמי? וכי בגלל שאמרת "בורות" פעמיים זה 
שתים רעות?! אלא "בור" פירושו שמכונסים שם מי גשמים17. הרעה הראשונה, 
והרעה השניה, שהבור  להחליף מעין באר מים חיים עם בור של מי גשמים. 
שלהם שבור ומטפטף כל הזמן. וזו כוונת הפסוק: "לחצוב להם בורות" – זו 
רעה ראשונה, "בורות נשברים אשר לא יכילו המים" – זו רעה שניה. והרי יש 
לכם תורה שמכילה כל החכמות שבעולם, שנתנה לישראל כח לחיות במשך 
אלפיים שנה, אחרי שהיו גולים בכל העולם כולו. וראיה לזה, שבדור שלנו חזרנו 
לארץ ישראל, וכולם מתחתנים ביחד. יש לנו אותה תורה, אותו שלחן ערוך, 
אותו הרמב"ם, ויש לנו הכל. וכל אחד שחסר לו משהו משלים אותו מחבירו. 

למה אתם עושים את זה?! לכן "כי שתים רעות עשה עמי".

בחודש החמישי ימצאונה
"פרה לימוד מדבר, באוות נפשה יב.  אח"כ ירמיה הנביא אומר )שם פסוק כ"ד(: 

שאפה רוח, תאנתה מי ישיבנה, כל מבקשיה לא ייעפו, בחודשה ימצאונה". 
מה הכוונה בחודשה ימצאונה? פעם מדינת ספרד היתה חציה ערבית וחציה 
נוצרית, ומלך ספרד הרשע שהיה בעיר הנוצרית נלחם בערבים וגירש אותם, 
וכולם נשארו "נוצרים למהדרין". אבל מה יעשה עם היהודים האלה? הוא הכריז 
בפסח )שנת רנ"ב, 1492 למניינם(: עד יום האחרון של אוגוסט, היהודים צריכים או 
להתנצר או לצאת מכאן בלי כלום. ואפילו ימכרו דברים אף אחד לא קונה 
מהם, כי הרי הם יוצאים בלי כלום בלאו הכי. היום האחרון של אוגוסט היה ז' 
באב, והיהודים ביקשו ארכה עוד כמה ימים. הוא נתן להם עוד יומיים, וזה היה 
תשעה באב בדיוק. ביום הזה היה חרבן בית ראשון, חרבן בית שני, חרבן ביתר, 
וגם חרבן ספרד. אברבנאל שחי בזמן גירוש ספרד, מסביר בזה כוונת הפסוק: 
ייעפו בחודשה ימצאונה", כלומר בחודש שלה חודש אב  "כל מבקשיה לא 
ימצאו אותם. ויש לי רמז לזה, "בחודש-ה" - בחודש ה', החודש החמישי. אבל 
וגם מלחמת העולם הראשונה היתה  אברבנאל לא ידע מה עוד יהיה בעולם, 
ביום תשעה באב )בשנת תרע"ד(18, והיא נמשכה ארבע שנים, ומליוני אדם נהרגו 
בה. )וגם חורבן גוש קטיף היה ביום תשעה באב(. אבל היתה כאין וכאפס לעומת מלחמת 
העולם השניה. מתי התחילה המלחמה הזאת? ביום שבעה עשר באלול בשנת 
תרצ"ט )1 בספטמבר 1939(. השנה ביום י"ז באלול זה יום הבחירות, שמונים שנה 
בדיוק אחרי שפרצה מלחמת העולם השניה, ואנחנו לא שמים לב לזה. היום 
איראן עושה מה שרוצה, ואנחנו צועקים ואין מי ששומע אותנו, כי באירופה 
לא אכפת להם מהיהודים. אבל אין אחד שאומר: אם אנחנו נשמור על התורה 
ונכבד לומדי תורה ונכבד את השבת, יהיה לנו יותר טוב. הם לא מאמינים בזה. 
אבל אי אפשר לברוח מהקב"ה, "אנה אלך מרוחך ואנה מפניך אברח" )תהלים קל"ט 

ז'(. כל דברי ירמיה שם כמו שמדברים על הדור הזה.

17.  בג'רבא היה ככה, בכל בית היה מאג'ל )בערבית(, ופירושו בור של מי גשמים, ובחורף 
יורדים גשמים שם, עד שזה מתמלא ולוקחים משם. ולפעמים באמצע הקיץ נגמר 

להם, ולוקחים ממי שיש לו בור גדול יותר בתשלום.
אי אפשר להבין למה התחילה המלחמה הזאת. פעם קראתי בספר של רבי    .18
אברהם טובולסקי, "והסר כעס מלבך", שבליל תשעה באב תרע"ד הקונסול של 
גרמניה התקשר לקונסול של מדינה אחרת, ובאותו ערב השפחה שלו בישלה לו דגים 
שרופים, והוא היה כועס ורועש ובלי מצב רוח, אמר לחבירו: מחר נתחיל מלחמה... 
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ה' יהפוך לבם לחזור בתשובה
אנחנו מסיימים בהפטרה )שם ד', א'(: "אם תשוב ישראל נאום ה' אלי תשוב", יג. 

מה הפירוש אלי תשוב? הרמב"ם )פ"ז מהלכות תשובה ה"ו( מסביר הכוונה: אם תשוב 
ישראל נאום ה' בי תדבק, וממילא איראן תישבר ורוסיה תישבר, ולא תפחד 
משום מדינה ואומה בעולם. מי שלא מאמין בזה, יראה איך ה' הפך את רוסיה 
הקומוניסטית19. וכי הוא לא יכול להפוך את הדעות של היהודים כאן שבזים 
לתורה לשבת ולצניעות?! בוודאי שיכול להפוך אותם. "ירוע כבירים לא-חקר 
ויעמד אחרים תחתם" )איוב ל"ד כ"ד(. צריך לדעת כמו שהפך את רוסיה הענקית, 

19.  השבוע קראתי ספר על הרב יצחק זילבר זצ"ל, משהו מדהים. זה בן אדם שחי 
ברוסיה בזמן הקומוניזם, ושם היו מחייבים ללכת לבית ספר וללמוד שם. הוא היה 
מורה בבית הספר, וחייב לכתוב ולנסוע בשבת. אבל עשה הכל ולא כתב ולא נסע 
בשבת. פעם המפקח בא בשבת, והיה צריך לכתוב משהו על הלוח, אז קרא לגוי אחד 
שיכתוב את זה. שאלו אותו: למה אתה לא כותב? ענה להם: היד שלי חלשה. הוא 
מסר את עצמו על השבת. ואותו הדבר גם הבנים שלו. פעם )בשנת תשי"ג( הוא היה 
בכלא על עלילה של שטות על אגרות חוב, וכשהגיע פורים התחיל לקרוא מגילת 
אסתר, ואח"כ בירך "הרב את ריבנו והדן את דיננו". היה על ידו יהודי אחד, ואמר לו: 
תגיד לי, מה אתה מבלבל את המח? עוד מעט סטאלין הורג את כל הרופאים היהודים 
בעלילה שהעליל עליהם, וכל ששה מליון היהודים שם יעביר לסיביר וימותו ברעב 
ובקור, מה אתה אומר "הרב את ריבנו והדן את דיננו", איך אתה בטוח בזה?! אמר לו: 
כמו שכל הקללות התקיימו ככה גם הברכות יתקיימו. אמר לו: אתה מג'נון, סטאלין 
לא יתן לנו לעלות לארץ. כתוב בתורה "בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרית 
הימים ושבת" )דברים ד' ל'(, איך "ושבת"?! סטאלין לא מרשה לנו את זה. השוטה הזה 
חשב שסטאלין יחיה לעולמים )סטאלין בגימטריא מאה וששים, אולי יחיה מאה וששים שנה עד 
שיתפגר...(. והנה שבוע אחרי פורים, סטאלין מת בשבץ. הוא היה מזהיר את כולם: מי 

שיבוא בבוקר וידפוק על הדלת שלו, הוא יקח רובה ויהרוג אותו על המקום. ומי היה 
יכול לדבר אתו?! זו סכנה ממש. באותו היום שקיבל שבץ, אף אחד לא ידע מזה, כי 
אי אפשר להכנס אליו. כולם חיכו הרבה, "ויחילו עד בוש" )שופטים ג' כ"ה(. והנה בשעה 
שבע בערב, אמרו: בואו נראה מה שלומו של "שמש העמים" )ככה קראו לבן-הבליעל הזה(. 
וראו שהוא שוכב מת, "והיתד ברקתו" )שם ד' כ"ב(. אבל אצלו לא היה גם יתד, ואין לו 
כלום. כל הגזירות על הרופאים התבטלו, וכל היהודים נשארו שם. אתה רואה שה' 

יכול להפוך את העולם. 

ככה יהפוך את לב עם ישראל. רוב המנהיגים של המדינה הם באו משם )ולא 
צריך להזכיר שמות(, ושם עקרו להם את הכל, לכן הם נשארו עם כפירה איומה 

ולא רוצים להאמין, ואפילו להזכיר שם שמים זו סכנה אצלם20. אבל שנה אחר 
שנה היו להם בעיות ורוסיה נפלה21. "ועסותם רשעים כי יהיו אפר תחת כפות 
רגליכם" )מלאכי ג' כ"א(, אפר בגימטריא רוסיה. וגם כל אלה שנלחמים בתורה זה 
הסוף שלהם, הם יילחמו ואח"כ "יעלו בתוהו ויאבדו" )איוב ו' י"ח(. לכן לא צריכים 
להתייחס אליהם, שינבחו כמה שירצו, וכי נוכל להחזיר אותם?! אין לנו כח לזה. 
אנחנו צריכים להתחזק ולהוסיף בשמירת השבת וביהדות ולהעביר שיעורים, 

ומהשמים יחזירו אותם לדרך הנכונה.

"ככבשים לטבח הובלו"
בליל תשעה באב אחרי תפלת ערבית, האשכנזים אומרים קינה "אז בחטאינו יד. 

חרב מקדש", ומי שחיבר אותה כנראה רבי אלעזר הקלירי. היא מיוסדת ע"פ 
שנים עשר מזלות, ועל כל מזל כותב משהו אחר. המזל הראשון טלה, וכתוב 
שם: "טלה ראשון צועק במר נפש, על כי כבשיו לטבח הובלו". זה לשון מליצה 
על שישראל היו בעוה"ר כמו כבשים מובלים לטבח, ולכן מזל טלה שכביכול 
הוא האבא של כל הכבשים בעולם צועק במר נפש. אבל פעם תלמיד חכם 
אחד )חוברת אור תורה אב תש"ן סימן קנ"ד( העיר שלא יתכן לומר "כי כבשיו", וכי 
)שבת קנ"ו ע"א(. לכן הנוסח  אנחנו הכבשים של טלה?! הרי אין מזל לישראל 
הנכון "ככבשים לטבח הובלו". )וע"ע שם אלול תש"ן סימן קס"ז ועמ' תתע"ז(. אמרו לו: 
איך אתה מגיה את הקלירי?! אבל מצאנו דבר כזה22. ויש דברים שהם עיקרי 

20.  הם אמרו: האמריקאים טפשים וכותבים על הדולר "באלקים אנחנו בוטחים", 
אבל אנחנו לא חסר לנו כלום, והכל ע"פ הטבע.

21.  חכם אחד כתב שבשנים האחרונות לפני שרוסיה קרסה, היו שנות רעב ואנשים 
קמים בארבע בבוקר )או לפני כן(, ומחכים בתור לקבל פיתה, וכל אחד מקבל רק פיתה 
ולא יותר מזה. פתאום נגמרו הפיתות, והם נשארו בסוף. אמרו להם: תבואו עוד שעה-

שעתיים. שאלו: מה הרעב הזה? הרוסים אמרו מלה ברוסית "פורס מייג'ור", ופירושו 
כח עליון שאי אפשר להתמודד אתו.

22.  פעם שאלו את הרב משה פיינשטין ע"ה )שו"ת אגרות משה חיו"ד ח"ג סי' קי"ד וקט"ו( על 
מישהו שהוציא ספר מכתב-יד מיוחס לרבי יהודה החסיד )בעל ספר חסידים(, ושם כתב 



האמונה, אחד מהם שאין כח לכוכבים ואין עבודה לזולת הקב"ה, ואי אפשר 
לומר נגד זה. לכן צריך לעשות תיקון קטן כזה, ובמקום "כבשיו לטבח הובלו" 

לומר "ככבשים לטבח הובלו", ומדבר על עם ישראל.

1950 לחורבן בית קדשנו ותפארתנו
היום שמזכירים שנות החרבן, כל העולם טועים בזה, וחושבים שהחרבן טו. 

68 למנין הגוים. ולכאורה משמע ככה מרש"י )ע"ז ט' ע"א בד"ה כי  היה בשנת 
מעיינת(. פעם כתבתי באריכות על זה )עיין בספר בינה לעתים הנד"מ בקונטרס ברכת 

החמה עמ' רי"ג(. ומי שרוצה להבין את הדברים, יפתח שו"ת המבי"ט )ח"א סוף סימן 

נ'(, והרמב"ם בשלושה מקומות )בהקדמתו לחיבור היד החזקה, בפ"י מהלכות שמטה ה"ד 
וה', ובפי"א מהלכות קידוש החודש הט"ז(, ויראה שהחרבן היה שנה לאחר מכן. לכן 

בשנה הזאת 2019 למניינם, צריך להוריד מזה 69 שנים, וישארו 1950 שנה. 
אמנם יש דעה אחרת פחות שנה )עיין בעלון מס' 23 הערה 36(, אבל הנה יש לנו 
את הרמב"ם והמבי"ט שכותבים ככה. וגם ספר מעלות המדות )עיין בהקדמת 
המו"ל שם עמ' 7(, והגר"א )חושן משפט סימן ס"ז ס"ק ח'(, ואורים ותומים )חו"מ סימן ס"ז 

סק"ג בתומים שם(, כותבים ככה. אמנם האשכנזים לא מזכירים את שנות החרבן 

בכלל, אבל הספרדים שמזכירים כדאי לדייק בזה. מי שלא רוצה שלא יקבל 
את הדברים האלה, ואנחנו לא רודפים אחרי השני "תקבל את האמת שלי", 
אבל שאדם ידע שזאת האמת, ובעוד מאה-מאתים שנה יידעו את זה. אם 
הרמב"ם והאחרונים כותבים ככה, צריך לקבל את זה. )וע"ע בעלון מס' 23 אותיות 

ל"ז-מ"ה(. לכן השנה הזאת היא שנת 1950 שנה לחרבן הבית.

"שירת האזינו" בתשעה באב
בבוקר של תשעה באב, אומרים "שירת האזינו". למה אומרים את זה? טז. 

הרמב"ם )פ"ז מהלכות תפלה הי"ג( כותב שבכל יום קוראים את הזמירות של דוד 
המלך, אח"כ אומרים ישתבח, ואחרי ישתבח קוראים שירת הים או שירת 
האזינו23. ויש קהילות שאומרים שתי השירות. זה לשון הרמב"ם. לכן בכל 
השנה כולה אומרים שירת הים )כי בשירת האזינו רמוזים דברים נוראים, ה' ירחם(24, 
ואילו בתשעה באב קוראים שירת האזינו. אבל לא לבטל שירת הים לגמרי, 
אלא באמצע התפלה אומרים שירת הים, ואחרי התפלה קוראים שירת האזינו. 

הנחת תפלין בתשעה באב
לגבי הנחת תפלין, מרן )סימן תקנ"ה ס"א( כותב ע"פ הראשונים שביום תשעה יז. 

באב לא מניחים תפלין בשחרית. ובחוץ לארץ בכל עדות הספרדים נהגו ככה, 
ובאים לבית הכנסת כמו ביום חול אבל בלי טלית ותפלין25, עד מנחה. אבל 
ע"פ הפוסקים המקובלים צריך להתפלל שחרית בטלית ותפלין. לכן אבא 
ע"ה היה מתפלל שחרית בבית26. וגם אני נוהג בלי נדר להתפלל בבית עם 

על קטע בתורה בפרשת חקת "אז ישיר ישראל את השירה הזאת", שהוא נכתב 
בימי דוד המלך. הרב פינשטיין כתב שאסור להדפיס את זה, כי זה משובש, ומי 
שהעתיק את זה הוסיף מלים מלבו. אמרו לו שיש ספר קבלה ידוע "ספר ציוני" 
)ומהרש"א מזכיר אותו(, שכותב ג"כ בשם ר' יהודה החסיד כדברים האלה. אמר להם: 

לא יעזור לא ציוני ולא נטורי קרתא... צריך להשמיט את זה. ושמעו בקולו. )וע"ע 
בעלון מס' 49 אות י"ב(.

23.  אף פעם לא ידענו את זה, וחשבנו שתמיד קראו שירת הים לפני ישתבח. אבל 
הנה בימי הרמב"ם היו קוראים את זה אחרי ישתבח. מה הסיבה לזה? כי ישתבח 
חוזר על הזמירות של דוד המלך, ולאחר שגמרנו אותם מברכים ברכה אחרונה 

של ישתבח, ולפני יוצר אומרים או האזינו או שירת הים.
24.  גם רמוזה שם מלחמת העולם השניה, נורא ואיום. ואפילו הטלר ימ"ש רמוז 
שם: "הלא הוא כמוס עמדי חתום באוצרותי" )דברים ל"ב ל"ד(, כמס עמדי עולה כמנין 
הטלר. המפרשים שם אומרים שכמוס עמדי זה הפתן והנחש, וכמו שכתוב לפני 
כן "ראש פתנים אכזר" )שם פסוק ל"ג(, והוא הטלר ראש פתנים אכזר. ויש שם עוד 

דברים נוראים. 
בלי טלית, כי כתוב "בצע אמרתו" )איכה ב' י"ז(, והכוונה בזע פורפירא דיליה    .25

)איכה רבה פ"א פ"א(.

26.  אבל היה מתפלל בהנץ החמה, כי לדעת המשנה ברורה )סימן נ"ח בביאור הלכה 
בד"ה ומצוה( אם אדם מתפלל בהנץ מותר לו לכתחילה )אם אין לו מנין בנץ( להתפלל 

ביחיד. וככה דעת החזון איש )פאר הדור ח"ב עמ' ל'(. אבל היום מי יכול לעשות כדבר 
הזה אחרי שעייף מהתענית?! פעם היה תלמיד חכם ברדיו ביום תשעה באב, שהיה 
מדבר על החרבן, והוא אומר "יוחנן בן קורח". אבל איזה קורח?! זה יוחנן בן ָקֵרַח. 
אנשים לא מכירים כלום. אם זה בלי ניקוד תפתח את המקורות בירמיה )מ' ח' ועוד(, 

ותראה כתוב "ָקֵרַח". צריך ללמוד את זה.

טלית ותפלין. וגם בג׳רבא נהגו ככה )ברית כהונה מערכת התי"ו אות י"א(27. וגם הבן 
איש חי )ש"א פרשת דברים אות כ"ה( כותב כיוצא בזה. אמנם בימינו הרב עובדיה 
ע"ה הנהיג כמעט בכל ארץ ישראל להתפלל בטלית ותפלין )שו"ת יחוה דעת ח"ב 
סימן ס"ז, וחזון עובדיה-ד' תעניות עמ' שס"ו(28, ולכן זה מנהג רוב העולם כאן בארץ. 

וככה הנכון בזה. אבל אם אדם רואה שלא מתפללים בטלית ותפלין, שיניח 
בבית ויתפלל שם, ואח"כ יבוא לשמוע ולקרוא את הקינות. 

האם דאגת ביום החרבן? הרגשת משהו על זה?
צריך לקרוא את הקינות בהבנה, ולא לבלע אותם. אם אדם לא יודע יח. 

עברית, הוא לא מבין את העומק שיש בהם, ולא מרגיש כלום. יש קינות על 
גירוש ספרד, ויש קינות על האנקויזיציה, ויש קינות על אלף וחמש מאות 
משפחות שנהרגו בימי בנו של רבי שמואל הנגיד29. אתה קורא ומרגיש את 
הכאב של עם ישראל. לא כמו אדם שבא לבית הכנסת ובקושי קורא "איכה", 
בשבע וחצי הולך הביתה, ומשחק "שחמט" עד מנחה... אחרי מנחה קורא 
"נחמו"30. ולא רק זה, אלא מיד אחרי ערבית משמיע זמרה, כי השנה תשעה 
באב דחוי. אבל אתה לא מרגיש בזה כלום. בבוקר בכית?! הורדת דמעה?! 
וכי זה מה שחסר לך לשמוע  הבנת מה שכתוב בקינות? לא הבנת כלום. 
זמרה?! שיהיה יום אחד בלי תזמורת. אמנם כתוב במשנה ברורה )סימן תקנ"ח 
שער הציון אות ד'( שאפשר להקל לשמוע שירים אחרי תשעה באב דחוי, אבל 

שם מדובר בלילה שלפני החתונה, שבתשעה באב דחוי אפשר להקל בזה. 
האם דאגת ביום החרבן? הרגשת משהו על זה? לא הרגשת כלום. על מה 
אתה שמח ושר עכשיו?! עוד לא הגיע המשיח. לכן אדם צריך לעשות כל 
דבר בחכמה. ולא יתכן שהבן יראה את אביו, בבוקר קורא את הקינות כמי 
שכפאו שד, ואח"כ במנחה אומר "נחמו נחמו", עושה הבדלה ואוכל אבטיח, 
ומתחיל בתזמורת. צריך להרגיש את החרבן הנוראי שהיה בארץ ישראל, 

חרבן ברוחניות וחרבן בגשמיות31. 

הנחמה שבסוף הקינות
נאמר כמה דברים של נחמה. במנחה אומרים "מנחם ציון בבנין ירושלים", יט. 

בקריאת הקינות צריך לדלג על כל הנחמות.  מפני שאין חותמים בשתים. 
כך כותב הפרי חדש )בליקוטים סימן תקנ"ט ס"ה(, וזה נכון. לכן אם תראה קינה 
שיש בסופה נחמה, תדע שהיא לא חוברה בשביל תשעה באב, אלא בשביל 
השבתות שלפני תשעה באב, שבת "דברי" ושבת "שמעו" ושבת "חזון". אבל 
בתשעה באב עצמו לא אומרים נחמה, כי לא יתכן שתאמר נחמה ושוב פעם 

תבכה, "נחמתי מעיקרא", אין דבר כזה. 

באיזו תפלה אומרים "נחם"
אנחנו אומרים "נחם" רק במנחה בלבד. ומרן בבית יוסף )סימן תקנ"ז( מעיד כ. 

שהמנהג ככה. ויש כאלה אומרים שבשלחן ערוך )שם ס"א( כתב סתם: "אומרים 
נחם בתשעה באב", ויש עדות של הרב חיד"א )ברכי יוסף שם סק"א( שבירושלים 

27.  פעם בחור מהישיבה בא למושב ברכיה, והתפלא: אנחנו בכסא רחמים עושים 
מנין בתשעה באב, וכאן אני לא מוצא מנין. אמרו לו: אדוני, תפתח ספר ברית כהונה 
שמביא שם כל מנהגי ג׳רבא, ותראה שהמנהג ביום תשעה באב להתפלל בבית, 

ואח"כ הולכים לבית הכנסת לומר קינות בלבד.
28.  והיה ויכוח גדול בינו לבין הרב משאש בזה. הרב משאש )שו"ת שמש ומגן ח"ב חאו"ח 
סי' ו'-ז'( אומר שאדרבה לא יתפללו במנין, כדי שירגישו את תשעה באב. והרב אמר: 

אם הרב משאש רוצה להנהיג כאן מנהגי מראקש, שיעשה חומה בירושלים ויקרא 
לה "חומת מראקש"... זו בדיחה כמובן.

29.  רבי שמואל הנגיד היה חכם גדול, והערבים היו אומרים: אלוקים נתן לו הכל 
חוץ מהאמונה במוחמד... הבן שלו ירש את מקומו, אבל היה קצת מעריך את עצמו 
כי גדל בבית של עשירים, ויום אחד הסתכסך עם המלך, עד שהמלך התיר את דמו. 
וביום שבת תשעה בטבת )בשנת ארבעת אלפים תתכ"ז( פשטו כל הערבים שם, והרגו 

אלף חמש מאות משפחות רח"ל. )ויש ויכוחים על תאריך השנה(.
30.  אמנם הרב עובדיה ע"ה )חזון עובדיה-ד' תעניות עמ' ת"ו( כותב שלא לומר "נחמו נחמו 

עמי" רק אחרי השקיעה, אבל קשה לו לעמוד בזה, כי האדם רעב מאד.
31.  היום אם יהודי שעושה משהו לערבים כל המדינה כולה גועשת, ואם ערבי 
עושה משהו ליהודים מוותרים לו על זה. ולא עושים ככה. אם זה בג"ץ שקורא 
לעצמו "בית דין גבוה לצדק", צריך שיהיה צדק לכולם. אבל ישעיה הנביא כבר 
)ישעיה א' כ"א(. אם השופטים שלנו  דיבר על זה, ואמר "צדק ילין בה ועתה וגו'" 
פחדנים שיפסיקו לשפוט, ויש מי שישפוט למעלה, "ומלוך עלינו וכו' בחסד 

וברחמים בצדק ובמשפט".
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להצלחת יורם חורי,  
דניאל בוכריס,  יונתן 

מאמו, חיבה סופר 
וכדיר בוכריס וב"ב.

לעילוי נשמת
יוסף חי כהן
בן מסעודה

לעילוי נשמת
מ"ז החה"ש 

רבי פרץ 
סברסה בן 
ווכיה חדאד

לרפואת
רבקה חיה
בת חנינה 

אסנת

לעילוי נשמת
בחייר רפאל בר כמונה 

נ"ע כ"ג חשון התשנ"ב
תיתה תראכי בת שאשיה

נ"ע ה' אדר תשס"ז 
ת.נ.צ.ב.ה.



אומרים נחם בכל התפלות. אבל אין לנו הוכחה שמרן ביטל את מנהג העולם. 
ולכן במקום שנהגו לומר רק במנחה, ימשיכו בזה32. ואנחנו נוהגים כאן ככה. 
ומי שמתפלל בירושלים, ישמע בקול מרן החיד"א ויאמר "נחם" בכל התפלות.

אנחנו מאמינים באמונה שלמה בביאת המשיח
הרב מרדכי אליהו ע"ה סיפר סיפור נפלא מאד )ואיני יודע מה המקור שלו(. כא. 

פעם הרב חיד"א ע"ה היה באיטליה33, וראה שהנשים ביום תשעה באב אחר 
הצהריים מקרצפים ומנקים ושוטפים את הבית. אמר להם שאסור לעשות 
ולנגוע במים עד הערב )ש"ע סימן תקנ"ד ס"ז(. וקיבלו דבריו. לאחר מכן היה הולך 
בדרך, והנה הוא רואה שתי נשים מדברות ורומזות עליו: "הנה הגאון". והיו 
מדברות באיטלקית. הרב לא הבין, ושלח את השליח לבדוק מה אומרות עליו. 
השליח הלך, ואמר לו: הן אומרות עליך שאתה לא מאמין במשיח. התפלא: 
מה עשיתי? אמר לו: הן אומרות שעד עכשיו בתשעה באב אחר חצות, היינו 

32.  ראיתי כתוב שר' צאלח מנצור ז"ל הדפיס את הסידור של תשעה באב, הלך 
ושאל שני רבנים על זה, אחד מהם רבי אפרים כהן )הוא היה מקובל גדול, ונפטר בשנת 

תשי"ז(, ואמרו לו: תדפיס נחם רק במנחה בלבד.

ידוע שבסוף ימיו נפטר בליוורנו שבאיטליה, והביאו אותו לא"י אחרי מאה    .33
חמשים שנה.

שוטפות ועושות הכל, ומאמינות שברגע הזה נולד המשיח. וזה ע"פ הירושלמי 
)ברכות פ"ב ה"ד(. ואתה אומר שלא לעשות ככה, סימן שהמשיח לא יבוא ח"ו. 

אמר לו החיד"א: ככה הבינו אותי?! תגיד להם שיקרצפו וינקו וישטפו ויסיידו 
אסור לאבד את האמונה  ויעשו את הכל, ובלבד שלא יאבדו את האמונה. 
הזאת. מי שישאל: איך יתכן שיבוא המשיח? תאמר לו: פעם חשבת שרוסיה 
תפול?! פעם חשבת שתהיה לנו מדינה קטנטונת כל שהיא, וכל העדות יוכלו 
לדבר יחד בעברית?! לא חשבת על זה. אבל הנה הקב"ה עשה את כל זה, "הנה 
באה ונהייתה" )יחזקאל כ"א י"ב(. ככה יעשה אתנו נסים ונפלאות, ויזכה אותנו 

לביאת המשיח במהרה בימינו, אמן ואמן.

 

מי שברך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב, הוא יברך את כל השומעים 
כאן, והשומעים ב"קול ברמה", והקוראים אח"כ בעלון. ה' יתברך ימלא 
כל משאלות לבכם לטובה, בריאות איתנה והצלחה רבה, אושר ועושר 
וכבוד. ותזכו לראות בגאולת ישראל במהרה בימינו, כאשר כל העולם 

ידע שיש בורא לעולם והוא המנהיג את עם ישראל. אמן כן יהי רצון.

המשך מעמוד 8

"ֵּתן ִלי ַיְבֶנה ַוֲחָכֶמיָה"
ַרָּבן יֹוָחָנן ֶּבן  ִנְפַּגׁש  ִלְפֵני ֻחְרַּבן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ]ַהֵּׁשִני[ 
ַזַּכאי ִעם ָהָרָׁשע ַאְסַּפְסָינּוס, ּוִבֵּקׁש ִמֶּמּנּו "ֵּתן ִלי ַיְבֶנה 
ַוֲחָכֶמיָה", ָׁשַאל אֹותֹו: ֶּבן ַּכָּמה ַאָּתה? ָעָנה לֹו ַרָּבן יֹוָחָנן 
ֲאָבל  ְּבֵסֶדר".  ָאַמר לֹו: "טֹוב,  ְוֶעֶׂשר,  ֵמָאה  ֶּבן  ֶשהּוא 
ָעְברּו ַאְלַּפִים ָׁשָנה ֵמַהְּפִגיָׁשה ַהּזֹאת )ָמַתי הּוא ִנְפַּגׁש ִאּתֹו? 
ָׁשֹלׁש ָׁשִנים ִלְפֵני ַהֻחְרָּבן ִּבְׁשַנת ְׁשֹלֶׁשת ֲאָלִפים תתכ"ז, ְועֹוד ְמַעט 

ַאְלַּפִים ָׁשָנה(, ְוִהיא ִהִּציָלה ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל! ְוִאּלּו רֹוִמי ִעם 

ַאְסַּפְסָינּוס ְוִטיטּוס ְוַאְדִרָינּוס ָהְלכּו ְוֶנֶעְלמּו ְוֹלא ִנְׁשַאר 
ֵמֶהם ְּכלּום. )ַּפַעם ַרִּבי ַחִּיים ָּדִוד ַהֵּלִוי ַזַצ"ל ָנַסע ְלרֹוָמא ִעם ַּכָּמה 
ֲאָנִׁשים, ְוָהָיה ָלֶהם ָׁשם ַמְדִריְך ֶׁשָאַמר ָלֶהם: "ּבֹואּו ִּתְראּו ֶאת ַׁשַער 

ַהִּנָּצחֹון ֶׁשל ִטיטּוס", ָאז ָׁשַאל אֹותֹו ַרִּבי ַחִּיים )אּוַלי ֶּדֶרְך ְמַתְרֵּגם 

אֹו ֶׁשִּדֵּבר ִאּתֹו ְּבַאְנְגִלית(: "ַּתִּגיד ִלי ִמי ִנַּצח ַּבּסֹוף, ֲאַנְחנּו ַהְיהּוִדים 

ִנַּצְחֶּתם!(. ַאַחר ָּכְך ַרָּבן  ְוָאַמר לֹו: ַאֶּתם  אֹו ַאֶּתם?" ָחַׁשב ֶרַגע 

יֹוָחָנן ֶּבן ַזַּכאי ִּבֵּקׁש עֹוד ֵמַאְסַּפְסָינּוס ֶׁשָּיִביא רֹוְפִאים 
ִרִּבי ָצדֹוק, ָׁשַאל אֹותֹו: "ַמה ָּקָרה לֹו?"  ֶׁשְּיַרְּפאּו ֶאת 
ָעָנה לֹו: "הּוא ָצם ַאְרָּבִעים ָׁשָנה", ָׁשַאל אֹותֹו: "ָלָּמה 
הּוא ָצם?" ָעָנה לֹו ֶׁשהּוא ָצם ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ֵּתָחֵרב ְירּוָׁשַלִים, 
ָאַמר לֹו ַאְסַּפְסָינּוס: "ֲאָבל ַאָּתה רֹוֶאה ֶׁשעֹוד ְמַעט ִהיא 
ֵּתָחֵרב", ָאַמר לֹו: ִאם ָהָיה עֹוד ֶאָחד ָּכמֹוהּו ִהיא ֹלא ָהְיָתה 
ֶנֱחֶרֶבת. ָהָיה ָאָדם ָּכֶזה ְּבדֹוֵרנּו ִלְפֵני ַהּׁשֹוָאה, ַרִּבי ֵמִאיר 
ְיִחיֵאל ֵמאֹוְסְטרֹוְבִצי )ֶזה ָּגאֹון ְמֻפְרָסם. אֹוְמִרים ֶׁשָהָיה לֹו מַֹח 
ְמֻיָחד ְּבֶחְׁשּבֹונֹות, ּוַמה ֶּׁשֲאָנִׁשים ְמַחְּׁשִבים ְּבָׁשעֹות הּוא ָהָיה ְמַחֵּׁשב 

ִּבְׁשִנּיֹות( ֶׁשָּצם ַאְרָּבִעים ָׁשָנה. ּוַבֵּסֶפר ְיִחיֵדי ְסֻגָּלה ָּכְתבּו 

ָעָליו "ַהַּצִּדיק ֶׁשָּצם ַאְרָּבִעים ָׁשָנה", ָלָּמה הּוא ָצם? ִּכי 
ָרָאה ַּבֲחלֹום ֶאת ַהְּגֵזָרה ֶׁשִהְתַרֲחָׁשה ]ַהּׁשֹוָאה[ ָּבֲעוֹונֹות 
ָהַרִּבים, ְוָלֵכן ָצם ָׁשִנים ַרּבֹות ַעד ֶׁשֻּכּלֹו ָהָיה עֹור ַוֲעָצמֹות 

)ְוהּוא ִנְפַטר ִלְפֵני ַהּׁשֹוָאה(. )גליון 83 הערה 22(.

 ָמָרן ָהַרב עֹוַבְדָיה ַזַצ”ל ֶהְחָיה ֶאת ַהּדֹור ַהֶּזה 
ֲאַנְחנּו קֹוְבִעים ֶאת רֹאׁש חֶֹדׁש ַעל ִּפי ְרִאַּית ַהְּלָבָנה, ְוֶזה 
ֵסֶמל ְלַעם ִיְׂשָרֵאל ֶׁשֲאִפּלּו ַּכֲאֶׁשר ֵהם יֹוְרִדים ְויֹוְרִדים, ֵהם 
ִמְתַחְּדִׁשים ֵמָחָדׁש, ְוֶזה ְּכמֹו ַהְּלָבָנה ֶׁשְּבסֹוף ַהחֶֹדׁש ַאָּתה 
רֹוֶאה אֹוָתּה ֶנֱעֶלֶמת ְוַאָּתה חֹוֵׁשב ֶׁשֵאין יֹוֵתר ְלָבָנה ַרק 
חֶֹׁשְך ַוֲאֵפָלה ּוַמְתִחיל ִלְבּכֹות... ֲאָבל ַמה ּקֹוֶרה ְלָמֳחָרת? 
ַהּכֹל ִמְתַחֵּדׁש עֹוד ַּפַעם. ָלֵכן אֹוְמִרים ְּבִבְרַּכת ַהְּלָבָנה: 
“ְוַלְּלָבָנה ָאַמר ֶׁשִּתְתַחֵּדׁש, ֲעֶטֶרת ִּתְפֶאֶרת ַלֲעמּוֵסי ָבֶטן, 
ֶׁשַּגם ֵהם ֲעִתיִדים ְלִהְתַחֵּדׁש ְּכמֹוָתּה”. ְוֶזה ַמָּמׁש ַמְפִליא, 
ִּכי ְּכֶׁשַאָּתה לֹוֵקַח ֶאת ָּכל ַהִהְסטֹוְרָיה ֶׁשל ַעם ִיְׂשָרֵאל ַאָּתה 
רֹוֶאה ֶשֵהם ְמיּוָחִדים ְּבִמיָנם. ְוִהֵּנה ִּבְזַמן ַהַחְׁשמֹוָנִאים 
ִּכְמַעט ָחַדְלנּו ִלְהיֹות, ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָעָׂשה ָלנּו ִנִּסים 
ְוִנְפָלאֹות, ֶׁשָּבאּו ַצִּדיִקים - ֵּבית ִּדין ֶׁשל ַחְׁשמֹוָנִאים, ּוָברּוְך 
ְוָאיֹם,  ָהָיה נֹוָרא  ַהַּבִית  ֻחְרַּבן  ִּבְזַמן  ִנַּצְלנּו. ַאַחר ָּכְך  ה’ 
ּוִבְמֻיָחד ְּבֻחְרַּבן ָהִעיר ִּביֵתר, ֶמה ָעָׂשה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא? 
ֵהִביא ָלנּו ֶאת ַרִּבי ֲעִקיָבא ֶׁשֵהִקים ֶאת ַהּתֹוָרה ֵמָחָדׁש. ַאַחר 
ָּכְך ְּכֶׁשִהְסַּתְּיָמה ְּתקּוַפת ַהְּגאֹוִנים )ְוַהָּגאֹון ָהַאֲחרֹון ָהָיה ַרב 
ַהאי ָּגאֹון ֶׁשִּנְפַטר ִּבְׁשַנת ד’ ֲאָלִפים תשצ”ח(, ִמָּיד ְׁשָנַתִים ְלַאַחר 

ִמֵּכן נֹוַלד ַרִׁש”י. ֲאָבל ֲעַדִין ֹלא ֵנַדע ֵאיְך ִלְפסֹק ֲהָלָכה, 
ִּכי ָאְמָנם ַרִׁש”י ֵפַרׁש ָלנּו ֶאת ַהְּגָמָרא ֲאָבל ֵיׁש ְסִתירֹות 
ֵּבין ֻסְגיֹות ְלָכאן ּוְלָכאן ]ְוַכּדֹוֶמה[ ָאז ֵאיְך ִנְפסֹק? ֵהִביא 
ְוִהִּגיַע “ֵּגרּוׁש  ַהְּזַמן  ִנְמַׁשְך  ָלנּו ֶאת ָהַרְמַּב”ם. ַאַחר ָּכְך 
ְסָפַרד” ֶׁשָּכְתבּו ָעָליו ְּבִסְפֵרי ַהִהְסטֹוְרָיה ֶׁשָהָיה ְּכ”ֻחְרַּבן 
ַהַּבִית ַהְּׁשִליִׁשי”, ָלָּמה? ִּכי ַיֲהדּות ָצְרַפת ָּבָאה ִלְסָפַרד 
ְוַגם ְיהּוֵדי ַאְׁשְּכַנז ָּבְרחּו ִלְסָפַרד, ְוַעְכָׁשו ְסָפַרד ָנְפָלה ָאז 
ַמה ַּנֲעֶׂשה? ֲאָבל ַאְרַּבע ָׁשִנים ִלְפֵני ֵּגרּוׁש ְסָפַרד נֹוַלד ָמָרן 
]ַהֵּבית יֹוֵסף[, ְוהּוא ִאֵחד ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל ֵמָחָדׁש, ַּבָּמה 
ִאֵחד? ַּבֻּׁשְלָחן ָערּוְך. ַאַחר ָּכְך ְּבדֹוֵרנּו ִּכְמַעט ֹלא ִנְׁשַאר 
ְּכלּום ִמַּיֲהדּות ְסָפַרד ח”ו, ִּכי ָהָיה “ֶאְלַיאְנס” ]ַהְּתנּוָעה 
ֶׁשִּיְּסָדה ָּבֵּתי ֵסֶפר ִּכי”ַח[ ִמָּכאן ְוַהַהְׂשָּכָלה ִמָּכאן )ְוָהַאְׁשְּכַנִּזים 
עֹוד ֶהְחִזיקּו ַמֲעָמד ְּבכַֹח ֲאָבל ַהְּסָפַרִּדים ִּכְמַעט ְוָהְלכּו ִמֶּזה(, ָּבא 

ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְוֵהִביא ָלנּו ֶאת ָמָרן ָהַרב עֹוַבְדָיה ַזַצ”ל 
ֶׁשֶהְחָיה ֶאת ַהּדֹור ַהֶּזה, ֶהְחָיה אֹותֹו! ֵאיְך ָּכַתב ְמׁשֹוֵרר 
ֶאָחד )ֶׁשִּתְרֵּגם ֶאת ֵּפרּוׁש ַהִּמְׁשָניֹות ַעל ָהַרְמַּב”ם )ְּבַהְקָּדַמת ֵסֶדר 
מֹוֵעד(? “ֶהְחָיה ֵמִתים ּתֹוְך ּבֹור ָּגלּות, ַעל ַעְצמֹוָתם ָצַפד 

עֹוָרם”, ְּכלֹוַמר ָהיּו ֵמִתים ְּבתֹוְך ּבֹור ַהָּגלּות ַעד ֶׁשָהעֹור 
ֶׁשָּלֶהם ִנְצַמד ַעל ָהֲעָצמֹות ֶׁשְּכָבר ֹלא ִנְׁשַאר ָלֶהם ָּבָׂשר, 
“ֵהִביא ָּבֶהם רּוַח ַּדַעת, ַוֲעֵליֶהם עֹור ִּביָנה ָקַרם”. ְוִאם ֵּכן 
ָּתִמיד ַהקב”ה ַמְׁשִּגיַח ַעל ִיְׂשָרֵאל. )גליון 43 אותיות א’, ג’, ד’(.



א. ְּביֹום ִּתְׁשָעה ְבָאב קֹוְרִאים “ִאּיֹוב”, ְוֹלא ְלַדֵּלג ֶאת ֶזה. 
ֵיׁש ָּכֵאֶּלה ֶׁשּקֹוְרִאים ַרק ֶאת ַהְּפָרִקים ֶׁשל “ַוַּיַען ִאּיֹוב” 
]ְוֹלא ֶאת ַהְּפָרִקים ֶׁשָּכתּוב ָּבֶהם ִּדְבֵרי ֲחֵבָריו ֶׁשל ִאּיֹוב[, 
ְוִכי  ִּדְבֵרי ִמיֶׁשהּו ַאֵחר,  ֲאָבל “ַוַּיַען” ֵּפרּוׁשֹו ֶׁשָעָנה ַעל 
הּוא ָעָנה ַלִּקירֹות?! ֶאָּלא ֶׁשָּקֶׁשה ָלֶהם ִלְקרֹא ַהּכֹל ִּכי 
ֶזה ָארְֹך ִמַּדי. ְּבֶג’ְרָּבא ָקְראּו ֶאת ָּכל ֵסֶפר ִאּיֹוב, ְוָהיּו ָׁשם 
ְזֵקִנים ֶׁשָּיְדעּו ֶאת ֻּכּלֹו ְּבַעל ֶּפה, ְוֵכיָון ֶׁשָהיּו ְּבִגיל ְמֻבָּגר 
ְוֹלא רֹוִאים ְּבֵעיֵניֶהם, ָאז ָּכל ֶאָחד ֶׁשַּמִּגיַע ּתֹורֹו ִלְקרֹא, 
קֹוֵרא ֶאת ָּכל ַהֶּפֶרק ִעם ָּכל ַהְּטָעִמים ְוָכל ַהַּגְעיֹות ְוָכל 
ַהִּמִּלים ְוָכל ַה”ָּנסֹוג ָאחֹור” ְּבַעל ֶּפה, ַמְפִליא ּוַמְדִהים. 

ְוֹלא ַרק ֶזה, ֶאָּלא ַּכֲאֶׁשר ָׁשְלחּו ִמְכָּתִבים ֶאָחד ַלֵּׁשִני ָהיּו 
כֹוְתִבים: “ִקַּבְלִּתי ִמְכָּתְבָך ִמּיֹום ְּפלֹוִני ּוְפֻקָּדְתָך ָׁשְמָרה 
רּוִחי”, ְּכלֹוַמר ָעִׂשיִתי ַמה ֶּׁשָאַמְרָּת ִלי. ַמה ֶּזה “ּוְפֻקָּדְתָך 
ָׁשְמָרה רּוִחי”? ֶזה ָפסּוק ְּבִאּיֹוב )פרק י’ פסוק י”ב(, ֶׁשִאּיֹוב 
ָוֶחֶסד ָעִׂשיָת  ִּכְבָיכֹול ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, “ַחִּיים  אֹוֵמר 
ִעָּמִדי, ּוְפֻקָּדְתָך ָׁשְמָרה רּוִחי”, ְּכלֹוַמר ֶׁשָּנַתָּת ְפֻקָּדה ְלגּוִפי 
ֶׁשִּיְׁשמֹר ַעל ַהְּנָׁשָמה ַהּזֹאת ַעד ֶׁשַּיִּגיַע ְזַמָּנּה, ּוְכִאּלּו ָכתּוב 
“ּוְפֻקָּדְתָך ָׁשְמָרה ֶאת רּוִחי”. ְוָכאן ַּבִּמְכָּתִבים ִמְתַּכְּוִנים 
ָהפּוְך: “ּוְפֻקָּדְתָך” - ַהִּמְצָוה ֶׁשָּנַתָּת ִלי, “ָׁשְמָרה רּוִחי” 
- רּוִחי ָׁשְמָרה אֹוָתּה, ֶׁשַאָּתה ָאַמְרָּת ִלי ַלֲעׂשֹות ַמֶּׁשהּו 
ַוֲאִני ָעִׂשיִתי ֶאת ֶזה. ֶזה ָלקּוַח ִמְּלׁשֹון ָּפסּוק ְּבִאּיֹוב, ְוֵיׁש 

ַּכָּמה ְּפסּוִקים ְמֻׁשָּבִצים ָזָהב, ְוָצִריְך ִלְלמֹד אֹוָתם. )גליון 
74 אותיות כ”ג וכ”ד והערה 25, וגליון 122 אות י”ב(.

ב. ֵיׁש ָלנּו ָׁשֹלׁש ַהְפָטרֹות ֶׁשל “ֻּפְרָענּוָתא”, ְוַאַחר ָּכְך ֶׁשַבע 
ַהְפָטרֹות ֶׁשל “ֶנָחָמָתא”. ַהּתֹוְספֹות )מגילה דף ל”א עמוד 
ב’, בדיבור המתחיל ראש( ּכֹוְתִבים ֶׁשַהִּסיָמן ְלָכל ַהַהְפָטרֹות 

הּוא: “דשח נוע ארק שדש”, ָמה ַהַּכָּוָנה )ֶזה ְּבִעְבִרית, ֹלא 
ֲחזֹון  ְּדַבר ה’,  ִׁשְמעּו  ִיְרְמָיהּו,  ִּדְבֵרי  ְּבִאיִדיׁש(? דש”ח - 

ְיַׁשְעָיהּו ֶבן ָאמֹוץ, ְוֵהם “ְּתָלָתא ְּדֻפְרָענּוָתא”. ְוַאַחר ָּכְך: 
נו”ע אר”ק שד”ש - ַנֲחמּו ַנֲחמּו ַעִּמי, ַוּתֹאֶמר ִצּיֹון ֲעָזַבִני 
ה’, ֲעִנָּיה סֲֹעָרה ֹלא ֻנָחָמה, ָאנִֹכי ָאנִֹכי הּוא ְמַנֶחְמֶכם, ָרִּני 
ֲעָקָרה ֹלא ָיָלָדה, קּוִמי אֹוִרי ִּכי ָבא אֹוֵרְך, ׂשוֹׂש ָאִׂשיׂש ַּבה’, 
ְוֶזה “ִׁשְבָעה ְּדֶנָחָמָתא”. ְוד"ש ֶזה “ִּדְרׁשּו ה’ ְּבִהָּמְצאֹו” 
ְו”ׁשּוָבה ִיְׂשָרֵאל”. ְוַהְפָטַרת “ִּדְרׁשּו” ֲאַנְחנּו ֹלא אֹוְמִרים 
ַהּיֹום ֲאָבל ַּפַעם ָהיּו אֹוְמִרים אֹוָתּה ְּבִמְנָחה ְּבצֹום ְּגַדְלָיה, 
ְוַגם ָמָרן )בשלחן ערוך סוף סימן תכ”ח סעיף ח’( ָּכַתב ְלָאְמָרּה, 
ַאְך ַהַּכף ַהַחִּיים ָׁשם )אות מ”ז( ֵמִעיר ֶׁשַהּיֹום ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל 
ֹלא אֹוְמִרים אֹוָתּה. ְוֵיׁש ַּכָּמה ֵעדֹות ּוְכמֹו ְלָמָׁשל ְּבּתּוֶנס 
ְוַגם ָהַאְׁשְּכָנִזים, ֶׁשאֹוְמִרים ֶאת ַהְפָטַרת “ִּדְרׁשּו”. ְוַהְפָטַרת 
ִיְׂשָרֵאל” ְּבַפְׁשטּות ֶזה ַׁשָּיְך ִלְתׁשּוָבה. )גליון 26  “ׁשּוָבה 

אותיות י”א, י”ד, ט”ו(.

א. ַּבַהָּנַחת ְּתִפִּלין ְּבִתְׁשָעה ְבָאב, ֵיׁש 
ַּכָּמה ִמְנָהִגים ָּבֶזה. ֵיׁש ִמְנָהג ֶׁשַּמִּניִחים 
ְּתִפִּלין ּוִמְתַּפְּלִלים ָּכל ַהְּתִפָּלה ֻכָּלּה 
ַּבַּבִית, ְוַאַחר ָּכְך הֹוְלִכים ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת 
לֹוַמר ִקינֹות. ְוָכָכה ָנַהג ַאָּבא ַזצ”ל ִּכי 
ְּבָבֵּתי-ַהְּכֶנֶסת ְּבתּוֶנס ֹלא ָהיּו ַמִּניִחים 
ְּתִפִּלין ְּבִתְׁשָעה ְבָאב ]ְּבַׁשֲחִרית[ ְּכַדַעת 
ְלִהְתַּפֵּלל  ִמְׁשַּתֵּדל  ָהָיה  ֲאָבל  ָמָרן, 
ְּבָהֵנץ, ְּכַדַעת ִמְׁשָנה ְברּוָרה )סימן נ”ח 
בביאור הלכה בד”ה ומצוה( ְוַהֲחזֹון ִאיׁש 

)פאר הדור ח”ב עמוד ל’ וח”ג עמוד כ”ד(, 

ֻמָּתר לֹו  ְּבָהֵנץ  ִמְתַּפֵּלל  ָאָדם  ֶׁשִאם 
ְלִהְתַּפֵּלל ְּבָיִחיד, ִּכי ָעִדיף ָהֵנץ ְּבָיִחיד 
]ְּכֶׁשֵאין  ָהֵנץ  ַאֲחֵרי  ְּבִצּבּור  ֵמֲאֶׁשר 
ִמְנָין ְּבָהֵנץ[. ְוָלֵכן ֵּכיָון ֶׁשָהָיה ִמְתַּפֵּלל 
)ועיין  ְּבָהֵנץ  ִמְתַּפֵּלל  ָהָיה  ָאז  ְּבָיִחיד 
בשו”ת איש מצליח ח”א סימן ט”ו עמ’ ר”ל 

ובחוברת אור תורה טבת  והלאה בנד”מ, 

ִמְנָהג  ְוֵיׁש  א’(.  אות  ל”א  סימן  תשמ”ז 

ָהפּוְך, ֶׁשַּמִּניִחים ַטִּלית ּוְתִפִּלין ַּבַּבִית 
ָּכְך  ְוַאַחר  ָּפָרִׁשּיֹות,  ַאְרַּבע  ְוקֹוְרִאים 
הֹוְלִכים ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ּוִמְתַּפְּלִלים ָּכל 

ִמְנָהג  ְוֵיׁש  ְּתִפִּלין.  ְּבִלי  ַהְּתִפָּלה ָׁשם 
ַאֵחר, ֶׁשִּמְתַּפְּלִלים ָּכל ַהְּתִפָּלה ְּבֵבית 
ַהְּכֶנֶסת ִעם ְּתִפִּלין ְּכמֹו ֶׁשָּצִריְך. ָּכָכה 
נֹוֲהִגים ֲחִסיֵדי ֵבית ֵאל, ְוַגם ַּבְיִׁשיָבה 
ָּבֶזה,  ַאֵחר  ִמְנָהג  ְועֹוד  ָּכְך.  עֹוִׂשים 
ָהַרְמַּב”ם )פרק ה’ מהלכות תעניות הי”א( 
ּכֹוֵתב: ִמְנַהג ְקָצת ַהֲחָכִמים ְּבִתְׁשָעה 
ְלָהִניַח ְּתִפִּלין ֶׁשל רֹאׁש  ְבָאב, ֶׁשֹּלא 
ֶאָּלא ַרק ְּתִפִּלין ֶׁשל ָיד. ֲאָבל ַהּיֹום ֹלא 
עֹוִׂשים ֶאת ֶזה. ָמָרן ָהַרב עֹוַבְדָיה זצ”ל 
ּכֹוֵתב ֶׁשַהִּמְנָהג ַהָּנכֹון ְּביֹוֵתר ְּכמֹו ֲחִסיֵדי 
ֵבית ֵאל, ְלִהְתַּפֵּלל ָּכל ַהְּתִפָּלה ְּבַטִּלית 
ּוְתִפִּלין ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת. ְוהּוא ִׁשָּנה ֶאת 
ַיֲעׂשּו  ֶׁשֻּכָּלם  ִּבירּוָׁשַלִים  ַהִּמְנָהִגים 
ָּכָכה. )עיין בשו”ת יחוה דעת חלק ב’ סימן 
ס”ז ובחזון עובדיה-ארבע תעניות עמ’ שס”ו 

והלאה(. )גליון 122 אות י’, ובגליון הנוכחי(.

ב. אֹוְמִרים ַקִּדיׁש ַאֲחֵרי ַהַהְפָטָרה, ְּכֵדי 
ַהּתֹוָרה  ְקִריַאת  ֵּבין  ְלַהְפִסיק  ֶׁשֹּלא 
ֶׁשל ַהְּׁשִליִׁשי )ֶׁשהּוא ֵמחֹוַבת ַהְּקרּוִאים( 
ַהַהְפָטָרה  ֶאת  ּגֹוֵמר  ָלֵכן  ַלַהְפָטָרה. 
ְוַאַחר ָּכְך יֹאַמר ַקִּדיׁש. ָהַרב עֹוַבְדָיה 

)חזון עובדיה-ארבע תעניות עמ’ שפ”ב( 

ֵמִביא ַהְרֵּבה פֹוְסִקים ֶׁשּכֹוְתִבים ָּכָכה. 
)גליון 122 אות י”א(.

ג. ְּבִתְׁשָעה ְבָאב ֶאְפָׁשר ִלְלמֹד ּתֹוָרה, 
ּוְלַדַעת ָהַרב עֹוַבְדָיה ַזַצ”ל ָצִריְך ִלְלמֹד 
ּתֹוָרה )חזון עובדיה - ארבע תעניות עמ’ 
ֶׁשְּפטּוִרים  ָּכֶזה  יֹום  ֵאין  ִּכי  שי”ג(, 

ִלְלֹמד  ָצִריְך  ֲאָבל  ַהּתֹוָרה.  ִמִּלּמּוד 
ְּדָבִרים ֶׁשֻּמָּתִרים ְּבִתְׁשָעה ְבָאב, ְּכמֹו 
“ִמְדַרׁש ֵאיָכה” ֶׁשָּׁשם ֶאְפָׁשר ִלְראֹות 
ַוֲאִפּלּו  ֲאבֹוֵתינּו,  ָהיּו  ֲחָכִמים  ַּכָּמה 
אֹוָתם  ֶׁשּׁשֹוֲאִלים  ְקַטִּנים  ְיָלִדים 
ְׁשֵאלֹות ְוָתִמיד ָהיּו מֹוְצִאים ְּתׁשּובֹות, 
ְוִלְראֹות ֵאיְך ּוָמה ַאְדִרָּיאנּוס ְוָהְרָׁשִעים 
ָהֵאֶּלה ָעׂשּו, ָלֵכן ְּכַדאי ִלְקרֹא ֵאיָכה ִעם 
ַהִּמְדָרׁש ֶׁשּלֹו. ְוֵכן ֶאְפָׁשר ִלְלמֹד ֶּפֶרק 
ָקָטן.  ְּבַמֶּסֶכת מֹוֵעד  ְמַגְּלִחין”  “ֵאּלּו 
ְוֵכן ֶאְפָׁשר ִלְלמֹד ַּגם “ֵּבית יֹוֵסף” יֹוֶרה 
ֵּדָעה ִהְלכֹות ֲאֵבלּות. ְוֵכן ֶאְפָׁשר ִלְלמֹד 
ִאּיֹוב ִעם ַהֵּפרּוִׁשים, ַוֲאִפּלּו ֶׁשהּוא ָעמֹק 
ֻמָּתר  ַהּצֹום  ֶאת  ַמְׁשִּכיַח  ְוִלְכאֹוָרה 

ִלְלמֹד אֹותֹו. )גליון 24 אות י”ט(.

שמו שם משפחתו שם 
משפחת תלמידו ודרך לימודו 

מתחילים באותה אות.
כחי  ו הנ ן  בעלו נמצאת  לחידה  תשובה 
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)חובה לציין שם וכתובת(  נא לשלוח התשובות עד יום שני בערב

 פתרונות מגליון קודם:
פתרון החידה: מה שהאב משכח הבן מפקח. הזית )האב( גורם לשכחה, ושמן זית )הבן( 

מועיל לזיכרון. הזוכה: ר. בן ארצי -תלמים
 פתרון מה בתמונה: רבנו מרן ראש הישיבה שליט"א בקריאת קינות.

הזוכה: מיכאל אהרן דדוש - נתיבות

 תשובה ניתן לענות
 בקו בית נאמן
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בין הפותרים נכונה יוגרל פרס
)חובה לציין שם וכתובת(

“ְוֵיׁש ִּתְקָוה ְלַאֲחִריֵתְך ְנֻאם ה’  ְוָׁשבּו ָבִנים ִלְגבּוָלם”
ִיְׂשָרֵאל, “ָרֵחל  ָרֵחל ִאֵּמנּו ָּתִמיד ְמִגָּנה ]ִּבְתִחּנֹוֶתיָה[ ַעל 
ְמַבָּכה ַעל ָּבֶניָה ֵמֲאָנה ְלִהָּנֵחם ַעל ָּבֶניָה ִּכי ֵאיֶנּנּו. ּכֹה ָאַמר 
ה’ ִמְנִעי קֹוֵלְך ִמֶּבִכי ְוֵעיַנִיְך ִמִּדְמָעה ִּכי ֵיׁש ָׂשָכר ִלְפֻעָּלֵתְך 
ְנֻאם ה’ ְוָׁשבּו ֵמֶאֶרץ אֹוֵיב, ְוֵיׁש ִּתְקָוה ְלַאֲחִריֵתְך ְנֻאם ה’ 
ְוָׁשבּו ָבִנים ִלְגבּוָלם” )ירמיה פרק ל”א פסוקים י”ד-ט”ז(. ַהִּמָּלה 
“ִמְנִעי” ָראֵׁשי ֵּתבֹות ְמַקֵּבץ ִנְדֵחי ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל. ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 
הּוא אֹוֵמר ָלּה: ‘ַאל ִּתְדֲאִגי, ֵהם ִיְתַּפְּזרּו ְלָכל ָהעֹוָלם ַוֲאִני 
ְמַקֵּבץ אֹוָתם, ְועֹוד ַיִּגיַע ַהְּזַמן ֶׁשֻּכָּלם ָיבֹואּו ְלָכאן. ְוַגם ַאף 
ְוִהֵּנה ַהָּנאִצים )ימש”ו( ָרצּו  ִיְפַּגע ַּבֶּקֶבר ֶׁשָּלְך’.  ֶאָחד ֹלא 
ָלבֹוא ָלָאֶרץ ּוְלַהְחִריב ֶאת ַהּכֹל, ְוֶׁשֹּלא ִיָּׁשֵאר ְיהּוִדי ֶאָחד 
)ב”מ(, ְוַגם ּכֶֹתל ַהַּמֲעָרִבי ְוֶקֶברָרֵחל ְוִקְבֵרי ָהָאבֹות ֶׁשֵּיׁש 

ַלְיהּוִדים ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ֹלא ְלַהְׁשִאיר ֵמֶהם ָּפִליט ְוָׂשִריד, 
ְוָהָיה ַּפַחד ָאיֹם ְונֹוָרא. ְּבאֹותֹו ְזַמן ָהָיה ַצִּדיק ֶאָחד - ַרִּבי 
ְיהּוָדה ְפַתָּיא  ַזַצ”ל, ֶׁשָהָיה ָרִגיל לֹוַמר ִּתּקּון ֲחצֹות ִּבְדָמעֹות, 
ְוהּוא ָאַסף ַּכָּמה ִמִּמְׁשַּפְחּתֹו ּוִמַּתְלִמיָדיו ַעל ַיד ֶקֶבר ָרֵחל 
ִאֵּמנּו, ְוָאַמר ְלֶאָחד:  “ַאָּתה ִתְהֶיה ִּבְמקֹום ְראּוֵבן”, ְוַלֵּׁשִני 
ְׁשֵנים  ְוָכָכה  ְוכּו’,  ִּבְמקֹום ִׁשְמעֹון”  ִתְהֶיה  ָאַמר: “ַאָּתה 
ָעָׂשר ְׁשָבִטים. ְוַלֶּנְכָּדה ֶׁשּלֹו ָאַמר ָלּה: “ַאְּת ִּתְהִיי ִּבְמקֹום 
ָרֵחל ִאֵּמנּו” )ָקְראּו ָלּה ִאיָלִנית ְוָהְיָתה ָלּה ֲחנּות “ָאָתא” 
ָּכאן. ִהיא ִנְפְטָרה ִלְפֵני ַכָּמה ָׁשִנים(. ְוהּוא קֹוֵרא ּוִמְתַּפֵּלל 
ְוָׁשָתה אֹותֹו. ַאַחר ָּכְך  ּובֹוֶכה, ַעד ֶׁשִּמֵּלא ּכֹוס ִּבְדָמעֹות 
ְּבָׁשָעה ְׁשַּתִים, ָאַמר ָלֶהם: “ָּתזּוזּו ִמָּכאן, ָרֵחל ִאֵּמנּו עֹוָלה 
ַעְכָׁשיו ְלַמְעָלה ְוִהיא ְמִליָצה ּוִמְתַּפֶּלֶלת ָעֵלינּו ַּבָּׁשַמִים”. 
ֶזה ָהָיה ִּבְׁשַנת תש”ב, ְוַאֲחֵרי ַכָּמה ֳחָדִׁשים ַהָּנאִצים ִנְכְנעּו 

ִלְפֵני ְּכִניָסָתם ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל.
 ַרִּבי ְיהּוָדה ְפַתָּיא ָּכַתב ֵסֶפר ָמתֹוק ַלֶּנֶפׁש )ֵּפירּוׁש ַעל ִאְּדָרא 
ַרָּבא ְוִאְּדָרא זּוָטא(  ּוְבסֹופֹו הּוא ְמַסֵּפר ַעל ֶזה, ְוכֹוֵתב: ָעִׂשינּו 

ַהָּקפֹות ְּבֶקֶבר ָרֵחל, ְוָלַקְחִּתי ַכָּמה ֵמַהְּקבּוָצה ֶׁשִּלי, ְוָאַמְרִּתי 
ְלָכל ֶאָחד ַאָּתה ִבְמקֹום ְראּוֵבן ְוַאָּתה ִבְמקֹום ִׁשְמעֹון ְוכּו’. 
ְוָׁשם ָּכַתב ְּדָרָׁשה נֹוַגַעת ַלֵּלב. ּוְבסֹוף ַהֵּסֶפר ָּכַתב ִּפּיּוט ְמֻיָחד, 
ֶׁשַּמְתִחיל ָּכָכה: “ְזכּות ָרֵחל, ְזכֹר ָהֵאל, ְלָבֶניָך ַהְּנדּוִדים”. 
ַהִּפּיּוט ַהֶּזה ָּכל ָּכְך ְמַרֵּגׁש. ּוִבְזכּות ַהִּפּיּוט ֶׁשּלֹו ָרֵחל ִאֵּמנּו 
ִיְׂשָרֵאל, ְוָהאֹוֵיב ֹלא ִהִּגיַע ְלַׁשֲעֵרי  ְוִהְתַּפְּלָלה ַעל  ָעְמָדה 

ְירּוָׁשַלִים. )גליון 133 אות ו’(.
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