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 תשעה באב ביוםבישן הנחת אבן תחת מראשותיו 

ְפַגע )כח,יא(     קֹום ַויִּ ֶלן ַבמָּ ם ַויָּ י שָּ א כִּ ַקח ַהֶשֶמש בָּ קֹום ֵמַאְבֵני ַויִּ  ַויָּשֶֶם ַהמָּ
יו ְשַכב ְמַרֲאשֶתָּ קֹום ַויִּ  .ַההּוא ַבמָּ

 קודם שעות שתיליעקב  השמש ששקעה ,מביא מהילקוט הכלי יקר     
 תשקע שככה העתיד על כאן שרמז ,שעות שתי דווקא ולמה ,זמנה

 ד,כה( )דברים י"שפירש כמו זמנו קודם שנים שתי ישראל של שמשן

 בידו מסור סימן, וזה הזמן קודם שנים שתי הגלות את' ה שמיהר
 המקום מאבני ויקח כ"ע ,הזמן קודם שנים' ב המקדש יחרב שלעתיד

 שחסידים תקנה,ב(  ח")או א"מביאו הרמואמרו במדרש  ,מראשותיו וישם
 שיש ואמרו הראש תחת אבן לשום באב' ט בליל נוהגים מעשה ואנשי

 ,החורבן ראה יעקב כי' כו המקום מאבני ויקח זה פסוק מן סמך להם
 מן זה שלמד ודאי אלא החורבן יעקב שראה זה מדרש לבעל הגיד ומי

 .כאמור קודם שעות שתי השמש שקיעת

מביא מנהג זה שמופיע )ח"ב סי' קצ"א סעי' ג(  ובשו"ת שבט הקהתי         
תשעה באב, דהא הטעם הוא זכר  בלילברמ"א, וכותב: נראה דזה רק 

 בב"י, ועי' ג"כ בלילהלויקח מאבני המקום שכתוב ביעקב, ושם היה זה 

 שהביא מהגהת המרדכי דבליל ת"ב נוהגין להשים אבן.)סו"ס תקנ"ד( 

, וכיצד הגיבו ל-ירושלים לבית אחקוק במבנה ההרים בין  השםשם 
מרנן הגרי"ש אלישיב זצ"ל ויבדלחט"א מרן הגר"ח כשראו זאת 

 ?קניבסקי שליט"א וכ"ק האדמו"ר מקרלין שליט"א

ֵנה ַוַיֲחלֶם )כח,יב(      ם ְוהִּ ב ֻסלָּ ה ֻמצָּ יעַ  ְורֶאשֹו ַאְרצָּ ה ַמגִּ ְימָּ מָּ ֵנה ַהשָּ  ְוהִּ
ים ַמְלֲאֵכי ים ֱאלֶהִּ ים עֶלִּ  .בֹו ְויְֶרדִּ

)לפנינו לא מביא ממדרש תנחומא  רק י(ב פ"ח) מורה נבוכיםהרמב"ם ב      

  ארבעה שליבות.שבסולם שראה יעקב בחלומו היו  נמצא(

 חלקי שארבעה ל"האריז רבנו ובכתבי ק"בזוה ומפורסם ידועוהנה       
 ארבעה כנגד הם ועמידה יוצר זמירות קרבנות שהם שחרית של התפלה
 סידורי בכל הוא וכן ה"ב השם שם אותיות' ד וכנגד ע"אבי עולמות
  .הכוונות

 לעולם מעולם שעוליםבענין סדר התפילה,  והאריכו רבותינו ז"ל      
 ומלאכי ארץ הנקרא' העשי עולם שהוא ארצה מוצב סולם בבחינת
, האצילות עולם הוא השמימה מגיע ראשו עד ,בו עולים אלקים

ולאחמ"כ מורידים השפע עד לעולם העשיה חזרה, בבחינת יורדים בו. 
 ]וראה בנפש החיים שער ב' פרק י"ד בהג"ה[

 כל כי כהוגן תפלתו יגמור צב( אות באצבע מורה )עבודת הקודש א"החיד וכתב    
 לצורך והכל ",השמימה מגיע וראשו ארצה מוצב סולם" התפלה סדר
 .ל"עכ ,בו ויורדים עולים אלקים ומלאכי ,ורם ורב עצום גדול

 

 

 

 

 

 

 

 

סולם בן ד' האמור לעיל, נראה שיעקב אבינו ע"ה ראה בחלומו ולפי    
עד  , של העליה מעולם העשיהשליבות, שהם ארבעת שלבי התפילה

עולם האצילות, והורדת השפע לעולם העשיה חזרה, וזה כנגד שם השם 
 ברוך הוא של ד' אותיות.

 ואמצע, שבע בבאר עומד הזה הסולם)להלן פסוק יז(  והנה כתב רש"י   
. א"כ השליבה אל בבית וראשו, המקדש בית כנגד מגיע שיפועו

 הרביעית נמצאת בבית אל.

 עד מאוד!!! עובדה נפלאהובזאת אספר     

 הרב ישראל גליס שליט"אשנים בקרתי בביתו של  5-כ לפני   
 900-בירושלים, והראה לי צילום לווין של ארץ ישראל, מגובה של כ
בין שק"מ, ובניתוח של ממצאי הצילום, נמצא דבר נפלא מאוד 

יש רכס של הרים, שהמבנה הטופוגרפי שלהם,  ל,-לבית אירושלים 
]מצו"ב בן ד' אותיות  השם שםם, יוצר צורה של בשיפולי וגאיות ההרי

 הצילום[

 את להם להראות תורה לגדולי הלכתי, מספר הרב גליס שליט"א    
 בין בכביש נוסעים הם איך שאל זצ"ל אלישיב ש"הגרי מרן ,התופעה

 ואמר למפה נשיקה מיד נתן שליט"א קניבסקי ח"הגר מרן, האותיות
 על :אמר שליט"א מקרלין האדמורכ"ק , השם שם הרי זה בהתפעלות

 ".השמים שער וזה אלוקים בית אם כי זה אין" נאמר זה

כאשר ראיתי את התמונה הזאת, מיד חשבתי בדברים האמורים     
ל, הוא מיקום החלק -לעיל, שמיקום זה של בין ירושלים לבית א

העליון של הסולם שראה יעקב בחלומו, בן ארבעת השלבים, שהם ד' 
 ם השם ברוך הוא, וכנזכר לעיל, וזה הפלא ופלא!!!אותיות ש

, אם מישהו קורע את התמונה האם עובר על מחיקת ויש לעיין       
השם, וכן האם מותר לשבור חלק מהסלעים שבהרים אלו המרכיבים 

 את שם השם, ותן לכם ויחכם, נסתרים דרכי השם.
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"בואכם לשלום" למלאכי השבת היורדים למטה, "צאתכם לשלום" 
 למלאכי חול העולים למעלה 

ֵנה ַוַיֲחלֶם )כח,יב(      ם ְוהִּ ב ֻסלָּ ה ֻמצָּ יעַ  ְורֶאשֹו ַאְרצָּ ה ַמגִּ ְימָּ מָּ ֵנה ַהשָּ  ְוהִּ
ים ַמְלֲאֵכי ים ֱאלֶהִּ ים עֶלִּ  .בֹו ְויְֶרדִּ

עולים תחילה ואח"כ יורדים, מלאכים שליווהו בארץ וכתב רש"י:     
 אין יוצאים חו"ל ועלו לרקיע וירדו מלאכי חו"ל ללוותו.

"צאתכם מעיר על נוסח )סדר ליל שבת מטת זהב עמ' שמ"ה(  בסידור היעב"ץ     
שאומרים בליל שבת, וז"ל: יש להפליא על מה זה שלח  לשלום"

המלאכים ופטרם לשלום, הלא טוב שיתעכבו יותר וישמחו גם בסעודה, 
אם היא כתקנה וכראוי לה בוודאי תרב שמחתם ויוסיפו לו ברכתם 
ולמה ימהר לשלחם מזה, הלוואי ישארו אצלינו לעולם כי אז נשמח 

 בכל דרכנו.

 מקום לכל ישש )ויצא שנת תרס"א( שפת אמתהישב ע"פ מש"כ יויש ל   
 ולכן חול, ומלאכי שבת מלאכי יש הזמן בבחינת וכן ,מיוחדים מלאכים
 צאתכם לפרש ויתכן השרת, מלאכי עליכם שלום קודש בשבת אומרים
 ,לשלום בואכם ומקדימים ,למעלה שעולים חול מלאכי על לשלום

 עולים התחתונים יורדין כשהם ,במעלה העליונים במלאכים תלוי דהכל
 שבת מלאכי השבת יום בבוא לכן ,יורדין התחתונים עולים וכשהם
 ה"עבינו א יעקב בכניסת כן וכמו עולים, חול מלאכי כ"ואח יורדין
 ק"בזוה ש"כמ ,השבת יום בבוא בנשמות הוא וכן ,ישראל לארץ

  .ש"ע סלקין ונשמתין נחתין נשמתין

 אחיו הגדולנישואי אח צעיר קודם הקפידא ב

ן ַויֶאֶמר )כט,כו(    בָּ שֶֶה לֶא לָּ ְמקֹוֵמנּו ֵכן ֵיעָּ ֵתת בִּ ה לָּ ירָּ ְפֵני ַהְצעִּ ה. לִּ ירָּ  ַהְבכִּ

 של בבנו ת"ר לפני באש מעשה הביאו)נב. ד"ה והלכתא(  קידושין' בתוס   
 לי מקודשת בתך ואמר ,אחד עשיר בת שקידש הלוי אושעיה ר"הר

 לא משום הגדולה דקידש לומר לנו יש ,מהן איזה פירש ולא ,סתמא
 הבכירה. לפני הצעירה לתת במקומנו כן יעשה

 עכבה שאמא עובדא הוימובא: ( לו-)ח"א עמ' רע"א אות לד בס' ארחות רבינו   
 א"החזו למרן הדבר ונודע ,הגדול בנה לפני להשתדך הקטן בנה את

     .הגדול לפני לקטן ומותר לעכב שאין לאם להודיע חושל ל"זצוק
 שאינה האם של תשובתה וז"ל: ו("קס א")ח אגרות החזו"א בקובץ ומובא

 .נכון זה שאין לה להסביר יש אולי ,הבכור לפני הצעיר ןתלי מסכמת

 ג("י ק"ס ד"רמ' סי ד")יו ך"בש שכתוב מה על ל"זצוק ר"מו לי אמרומוסיף:     

 ר"מו אמר ,הגדול את יקדימו אלא הגדול לפני קטן חא להשיא שאין
 אין דעליו הצעיר האח על לא אבל האב על מוטל הקדמה דחיוב דהכונה

 הגדול אחיו אם ,קודם להנשא לו מותר אלא ,בדבר וקפידא איסור כל
 ל"הנ א"חזו באגרות כתוב וכן ,מתבגר והצעיר בשידוכים קשה לו הולך

 . למעשה ר"מו כן והורה

 בנות כשנישאו ('וכו להלן ה"ד כ"ק דף ב")ב ם"מרשב ע"צ לי אמר אמנם   
 כן יעשה לא כדכתיב נולדו דכך ומסתבר' וכו גדולתן דרך דחצלפ

 ,השיאום ההורים ולא נישאו בעצמן ושם .ש"ע ל"עכ' וכו במקומנו
 יש אחים ה"וה ,כשנישאות בעצמן האחיות בין דגם לכאורה זינןח

 ולא עצמם על גם קאי' וכו יעשה ולא והפסוק ,המבוגר שיקדים קפידא
 .האב על רק

 צעירה בת להשיא קפידא שאין ל"זצוק ר"מו לי ומביא עוד: אמר   
)מרן  בנו לפני בתו את ןשחת עצמו על ר"מו והעיד ,ממנה המבוגר בן לפני

 לי והביא ,ל"זצוק א"החזו מרן הוראת י"עפ כן ועשההגרח"ק שליט"א( 
 והוסיף ,"לו והשיאה עבדך שחרר בגרה בתך"' הגמ את לדוגמא ר"מו

]וראה באריכות בשו"ת ישיב יצחק . קפידא יש מבוגר בן לפני צעיר ןב אמנםש ,לי

 ח"ח אבהע"ז סי' נא[

כשלא משלמים למלמד את שכרו בזמן האם מותר לו לאחר 
 לשיעור?

יֶכן (ו)לא,     י ֶאת ֲאבִּ ַבְדתִּ י עָּ ל כֶחִּ י ְבכָּ  .ְוַאֵתנָּה ְיַדְעֶתן כִּ

 שהרי כחו לכבלעבוד  חייבשהפועל הי"ב( )פי"ג מהל' שכירות כתב הרמב"ם    
על  שכר נטל לפיכך אביכן את עבדתי כחי בכל כי אמר הצדיק יעקב
 .מאד מאד האיש ויפרץ שנאמר הזה בעולם אףזאת 

דן בטענה של מלמדים שלא )יו"ד ח"א סי' קלח(  ובשו"ת אגרות משה  
 הזמנים.שכרם בזמן, שגם הם לא יקפידו על שמירת משלמים להם את 

 השכירות בעצם דהא ,כלום אינו בה וכיוצא זו שטענה פשוטש וכתב:   
אלא רק שכר בטלה,  ,פועל ככל מודיםיהל פעולת בעדה אינשל המלמד 

 אינו לבטל וירשוהו לו ימחלו ששכרוהו הישיבה מנהלי אם שאף וברור
 דאף א(")כ ב"ב' בתוס ועיין. בלמודו מתרשל בכלל להחשיבו ויש ,רשאי

 שנמצא משום הדר דלא פסידא נחשב ,נפקא ממילא דשבשתא ד"למ
 .דתינוקות זמן בטול על להקפיד יש כמה חזינן .שעה באותה שנתבטלו

 שלא מחוייב ,פ"שבע תורה בין שבכתב תורה בין ,מורה כל ודאי ולכן   
 ללמוד שהוקבעו בשעות לתינוקות צ"שא ממה משהו אפילו לבטל

 ,ו"ח רמיה' ה מלאכת יעשה שלא לנפשו לחוש צריך שמים יראו.  עמהם
 שרחמנא באופן גמור באונס לא אם כלום להתאחר שלא ליזהר וצריך

  .טריהפ

 פ"שעכ דמאחר ,לפועלים אף טענה אינה, בזמן משלמין שאין וטענת   
 מיעקב קצת וראיה, שכרו יתבע והוא ,באמונה לעבוד צריך לעבוד נשאר

 . הפועלים פ"בס שמירה הלכות לומדים אבינו שממנו

 שבועה במצות מורא אב \שבועה בעקידת יצחק 

ם ֱאלֵֶהי )לא,נג(    הָּ ְשְפטּו נָּחֹור ֵואלֵֶהי ַאְברָּ יֶהם ֱאלֵֶהי ֵביֵנינּו יִּ ַבע ֲאבִּ שָּ  ַויִּ
יו ְבַפַחד ַיֲעקֶב ק ָאבִּ ְצחָּ   :יִּ

כתוב: וישבע בפחד אביו יצחק, ח"ו לא נשבע אותו במדרש תנחומא    
צדיק בשמו של מלך, אלא בחיי אביו, כאדם הרוצה לאמת דבריו, אומר 
חי אבא אם אעשה זאת, ואף אותה שבועה לא נשבע לולי הפחד, 

 כדכתיב בן יכבד אב.

מדבר על ענין השבועה בשם תל"ה( )לרבי משה חאגיז מ"ע  בס' אלה המצוות   
 הדבר קיום על העולם והיה שאמר במי נשבע בהיותוהשם, וכותב: 

 דברו את יחליף לא כי וכבודו ורוממוהו גדולתו יורה ,ונצרך ההכרחי
 ,הנבראים מכל דבר בשום להשבע אין ולכן ,יתברך בשמו השבועה מכח

 נשבע כאילו אלא אינו ובניו ואמו אביו בחיי נשבע שהאדם והשבועה
 .זולת ולא בראם אשר השם יתברך בחיי

שפירש: ש'פחד יצחק' רמז לעקידה, )לר"י קארו(  וראה בתולדות יצחק   
, כמי שנשבע במצוה, שאביו נצטוה  בעקידת אביו יצחקונשבע יעקב 

 מצוה היתה וז כי ,אביו במורא נשבעש ובכלי יקר כתב: בעקידה.
 אביו לבית לילך ממהר עכשיו שהיה לפי זו במצוה ודוקא יו,על חביבה
 .בה ונשבע זו במצוה נזכר כ"ע זו מצוה לקיים

בגדר שבועה במצוה, היכן מצאנו שנשבעין במצוות, ושתופס  וצ"ב   
     שבועה זו, וצ"ע.

 


