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!לחורבן בית מקדשינו שיבנה במהרה בימינו שנה 1947ו             "התשעאייר ' כז

מתוך הפרשה

-השבועותחגלפניימיםכמהאנונמצאים

ימישלבסיומםנמצאיםאנו.התורהמתןחג

ישראלעםשבהםימים,העומרספירת

אתוהכיןעבד,מצריםיציאתתקופתשל

צריךהואהיה,סיניהרמעמדלקראתעצמו

בהםשקועשהיההשפעותמאותןלצאת

,טומאהשלשערים49מלצאת.במצריים

זאתוכל.קדושהשלשערים49לולהיכנס

,סיניהרבמעמדלעמודראוילהיותבכדי

האשמתוךמדברהאלוקיםקולאתולשמוע

.('יזכדשמות)

.סיוןחודשראשלפניימיםכמהנמצאיםאנו

שלההשפעהשאותהלדעתועלינו

',האלוקרבהוהתרוממותהתעלות

,ישראלבעםשנה3327לפנישהייתה

גםנמצאת,התורהקבלתשלפניבימים

גדולהמאודהשפעהוישנה.בזמנינוהיום

לעלותלנולגרוםודאישיכולה,ועוצמתית

.'בהגדולהלאמונהולזכות,התורהבמעלות

פרק)דודלבבספרומוסיףל"זצא"החידמרן

הימים,ממשהאלובימיםכי,לנוומגלה,(א"ל

ישנה,השבועותלחגסיווןחודשראששבין

כי.לנצלהמאודוראוימאודגדולההשפעה

:ישראלעםעלנאמרסיווןחודשבראשהרי

ַחן" םַויִּ ֵאלשָׁ רָׁ שְׂ רֶנֶגדיִּ הָׁ .('ביטשמות)"הָׁ

-ישראלשםויחן":הקדושי"רששםופירש

אלוימים,ומאז."אחדבלבאחדכאיש

עםכלביןואחווהשלוםלהשכנתמסוגלים

,ופיוסרעיםאהבת,ביתשלום,ישראל

עלבניםולב,בניםעלאבותלבהשבת

שיעשהמיכימבטיחא"החידומרן.אבותם

,והאחווההשלוםלקראתצעדאלובימים

.השמייםמןהרבהלויסייעו

אלובימיםבמיוחד,עלינוחובהכןאם

ולנסות,השניאלאחדולהתקרבלהשתדל

לקבלתהתנאיזהוכי.ממחלוקותלהמנע

כשם":שנכון!אחרתברירהאין!התורה

"שונותדעותיהםכך,שוניםשפרצופיהם

דברכלעלדעותהרבהכךכלויש.(:נחברכות)

לשנאהלגרוםלאעלינוחובהאך.שקיים

אז.האחרשלהשונהדעתובשלומחלוקת

היותרהיאמסוימתשדרךחושבאתה

להראותואף,כךלחשובזכותך?נכונה

.שלךהחשיבהכיווןאתאחרלאדםולהסביר

היא,שבחרתזושדרךתזכורתמידאבל

והדרךשלךהמיוחדהאופיבגלל,דרכך

והאירועים.שלךהמיוחדתהסתכלות

אותהאתשעצבואלוהם,בחייךשעברת

הולךאתהשבהלדרךאותהוגיבשו,הדרך

!היום

ישראלשבעםלהחליטיכולהיהה"הקב

,ויחידהאחתואמת,אחתדעהרקתהיה

בוהאנשיםכלעלומתקבלתשמותאמת

,ולראיה.יהיהשכךרצהלאהואאך.זמנית

ישראלשעםלהחליטיכולהיההעולםבורא

אם.יעקבשבטלדוגמא.אחדשבטרקיהיה

12לישראלעםאתחילקה"הקבלמהכן

יש":הפסוקשמעידכפי?שבטים לֹוַעלאִּ גְׂ דִּ

ֹאֹתת ֵביתבְׂ םלְׂ ֵניַיֲחנּוֲאֹבתָׁ ֵאלבְׂ רָׁ שְׂ בפרק)"יִּ

,לוהמיוחדהדגלעםשבטכל.(בפסוק

התכונותאתשמבטאשעליווהסמל

.בלבדהשבטלאותווהאופייניותהמיוחדות

שונותנחלות,השבטיםביןחיתוןאיסורי

...ישראלבעםשבטלכל

הבדליםיתכנושלנומראיםרקאלהדברים

בגללולא,ישראלבעםלאישאישבן

בגללאלה.אחרמאחד,טובפחותשאחד

.שלוובדרךעצמובפנימיוחדאחדשכל

ישראלבעםהשבטיםכלביןשמקשרהדבר

יש":הוא לֹוַעלאִּ גְׂ יב..-דִּ בִּ ֹאֶהלסָׁ מֹוֵעדלְׂ

הדברזה.התורהזה,מועדאוהל!"ַיֲחנּו

!ישראלעםחלקיכלביןלקשרשצריך

תפקידיםבעלישבטיםישראלבעםיש

עבודתאבל.(זבולון,יששכר,לוי,יהודה)שונים

אפרקאבות)החסדיםוגמילות,התורה',ה

כולנואתשמאחדיםהדבריםהם,('במשנה

.אחדעםלהיות

,השקפתנוואתדעתנואתלשניאחדנסביר

לדעהרקמקוםשישלחשובחלילהאך

.אחתוהשקפהאחת

שכולםנגנים100שללתזמורתמשל

ודאי?הייתכן.ויחידאחדכליאותועלמנגנים

אחדכל.'הבעבודתשוניםגווניםשחשוב

עלרקלנגןיודעאחד!שלונגינהוהכלי

עלורקאךואחד,תופיםעלאחד,גיטרה

אחד,והרחוקיםלנידחיםידאגאחד.מפוחית

.ולעיוןלפלפולידאגואחד,לשמחהידאג

עלשנקבעה,שלךהדרךזוהי?דרךבחרת

כמה.שלךהמיוחדוהאופיהיכולותפי

בדיוקיהיהשהשניזהלידילהביאשתנסה

מסלולהואעוברכי.בידךיעלהלאזה,כמוך

.שונהשלווהאופימשלךאחר

הבה נתייצב כולנו לקראת חג השבועות  

סביב , ועל מחנהו, איש איש על דגלו

שבטים 12ונזכה לקיים . לאוהל מועד

!כאיש אחד בלב אחד

'הפרק -אבות 
ב לעומר"מ

שבת מברכין

,   ל"זמריםבת שולמית :העלון מוקדש לעילוי נשמת

בןפחימה מסעוד ,  חנהבתל"זקרן כהן ,  יסמיןבתל"זתקווהתהל 

דוד חזן ,ל"זדוב ל בן "זמרדכי ,  מלכהבןל"זיהודהנתנאל ,  ל"זזוהרה
,ל"זסעדה בןיצחק אלפסי ,  ל"זרות בןאלכסנדר ליאור , ל"זעישהבן

,  יוכבדבתויסי ברכה 'ג: לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם
,שרהבןאליהו הכהן , אליסבןמאיר ' ר

י הקדוש"רש

ה הַאֲהֹרןּתֹוְלֹדתְוֵאלֶּ רְביֹוםּוֹמשֶּ בֶּ ת'הדִּ אֶּ
ה יָניְבַהרֹמשֶּ ('אפסוקגפרק).סִּ

בהמשך]מזכירואינו.ומשהאהרןתולדתואלה

?!אהרןבני[את]אלא[הפסוקים

מלמד.תורהשלמדןלפימשהתולדותונקראו

עליומעלהתורהחבירובןאתהמלמדשכל

.ילדוכאילוהכתוב

.הוריופניעלהתורהלמלמדישיתרהומעלה

ֵשם:ם"הרמבשכותבכפי םכְׂ דָׁ ֻצֶּוהֶשאָׁ בֹודמְׂ כְׂ בִּ

יו בִּ תֹואָׁ אָׁ רְׂ יִּ ְך,וְׂ בֹודַחיָׁבהּואכָׁ כְׂ תֹוַרבֹובִּ אָׁ רְׂ יִּ ֶיֶתרוְׂ

יו(יותר) בִּ יו.ֵמאָׁ בִּ יאֹוֶשאָׁ בִּ ַחֵיימְׂ םלְׂ עֹולָׁ ַרבֹו,ַהֶזההָׁ וְׂ

דֹו מְׂ הֶשלִּ מָׁ כְׂ יאֹוחָׁ בִּ ַחֵיימְׂ םלְׂ עֹולָׁ אהָׁ !ַהבָׁ

('הלכות תלמוד תורה פרק ה א)

אור החיים הקדוש

תַקח םאֶּ יִּ ְבֵניְבכֹורָכלַּתַחתַהְלוִּ ְשָרֵאלבִּ ...יִּ
יְוָהיּו םלִּ יִּ יַהְלוִּ ('המפסוקגפרק)'הֲאנִּ

',האניבמאמרהכונה.'האניהלויםליוהיו

עתידה:ל''זרבותינושאמרושהגםלומר

הלוייםירדולא,לבכורותשתחזורעבודה

"'הֲאִני-ִליְוָהיּו"אומרווהוא.'להמהיות

.הלוייםלייהיוכןכמו,ועדלעולםששמיכשם

בכללחטאוהבכורותכאשר,העגלחטאלאחר

עבודתםעללוותרה"הקבהחליט,ישראלעם

לוילשבטהעבודהאתולהעביר,הבכורותשל

לוימבניאחדכל.העגללחטאשותףהיהשלא

שלמידיואותוופדה,מהבכורותאחדתחתנכנס

.ה"הקב

שללהיותתחזורשהעבודהלמרות,לבואלעתיד

נחשובשלא"החייםאור"המבאר,הבכורות

הזכותעדייןאלה.ברמתםיורדיםשהלווים

תעמוד,בעגלחטאושלא-נבחרוהםשבגינה

.בקודשמשרתיםלהישאריזכווהם,אזגםלהם

ל'הַוְיַדֵבר האֶּ לֹמשֶּ יש,ֵלאֹמרַאֲהֹרןְואֶּ ְגלֹוַעלאִּ ְבֵניַיֲחנּוֲאֹבָתםתְלֵביְבֹאֹתתדִּ
ְשָרֵאל דיִּ גֶּ נֶּ יב,מִּ לָסבִּ ('ב-'אפסוקיםבפרק)!ַיֲחנּומֹוֵעדְלֹאהֶּ



ר  כֹל ֲאש ֶׁ ַמְרת ָׁ ַלֲעׂשֹות כ ְ (       'דברים יז י) יֹורו ךָׁ ְוש ָׁ

ר  ָֽ ֹוְכחֹות מו סָׁ ים ת  ְך ַחי ִּ רֶׁ ים(' משלי ו כג) דֶׁ לִּ ֹש ְ ן יֹאְמרו  ַהמ  ֹון: ַעל כ ֵּ ב  ש ְ ֹאו  חֶׁ (' במדבר כא כז)! ב 

ל'הַוְיַדֵבר האֶּ תַקח,ֵלאֹמרֹמשֶּ םאֶּ יִּ ְבֵניְבכֹורָכלַחתַּתַַּהְלוִּ בִּ
ְשָרֵאל יְוָהיּו..יִּ םלִּ יִּ יַהְלוִּ ('מה-'מדפסוקיםגפרק)'הֲאנִּ

חפץ"הבעל,הכהןמאירישראלרביאמר,כולוהעולםשלקיומו

?דומההדברלמהמשל!התורהלומדיבזכותהוא,"חיים

ומלחיה,ויפהמפוארתהאנייההייתה.באנייהשנסעאחדלשר

הביט,האנייהשלסיפונהעלהשרטייל.רבבהידורלבושים

נוסעתכיצדללמודהשרביקש.מלראותשבעולאועיניו,סביבו

רואותומה,השרהביט.האנייהלבטןהחובלרבהורידו.האנייה

ואת,גדולברעשפועלותמכונותובהם,מפויחיםחדרים?עיניו

ובדלקבשמן,ומלוכלךמפויחבלבושמלחיםמפעיליםהמכונות

ליבהלבהינםאלומכונות,החובלרבשאל?אתהרואה.מכונות

:לעצמוהשרחשב.הבטוחהלנסיעתההפועליםהם,האנייהשל

יהיו,ומשוכללתנאה,מפוארתכהבאנייהכי,ויאהנאהזהאין"

ולבוש,ושחוריםמלוכלכיםכה,אותההמפעיליםהמנועיםחדרי

מידלנקות,החובלרבעלהשרציווה."כקבצניםיהיההמלחים

מובן...ובדלקבשמןיותרלטנפםולא,והמכונותהמנועיםאת

...כללנוסעתאינה,ודלקשמןללאמכונהכימאיליו

,יפיםבעציםמבורךעולמינו.חייםהחפץסיים,הנמשלהואכן

העולםשלקיומואולם!מאודנפלאהבריאה,נובעיםמעיינות

ודי,המדרשותבבתיהיושביםהחכמיםתלמידיבזכותהוא,כולו

!עומדהעולםאלושלבזכותם.במשורהומיםבמלחבפתלהם

ךָׁ  בֶׁ ל ְלבָׁ בֹתָׁ אֶׁ ַדְעת ָׁ ַהי ֹום ַוֲהש ֵּ (' דברים ד לט) ְויָׁ

החופהשבשעת,נוהגיםאנווכן.החופהתחתברכותשבע

.המקדשביתלחורבןזכרזכוכיתכוסהחתןמשבר

לשברמדועטעםהוסיףפענחצפנתבספרט"מהריוה

להיששהזכוכיתשכשםלרמוזבכדי,זכוכיתכוסדוקא

להתיכהאפשרעדיין,שנשתברהפיעלשאף,תקנה

,תקנהלהםישישראלכןכמו,חדשהכוסממנהולעשות

.עולמיםגאולתעמואתלגאולעתידיתברך'הכאשר

שבזמנינו,ל"זצוקיוסףעובדיההרבמרןזהבעניןועורר

ְפֹקד הֹאָתםַויִּ יַעלֹמשֶּ ר'הפִּ ('טזפסוקגפרק).ֻצָּוהַכֲאשֶּ

יַעל"ישראלעםאתפקדשמשהנכתבמדועלנומבארהקדושי"רש פִּ

:[ישראלעםאתלמנותשנצטווהלאחר]ה"הקבלפנימשהאמר:"'ה

ממידתזואיןהרי]?יונקיהםמנייןלדעת,אוהליהםלתוךנכנסאניהיאך

לואמר[זמןהמוןלוקחזהובנוסףואוהלאוהלכללתוךלהיכנסהצניעות

עלועמדמשההלך."שליאעשהואני,שלךאתהעשה":ה"הקב

האוהלמןיוצאהקולובת,לפניומקדמתוהשכינה,האהלפתח

.'הפיעלנאמרלכך,זהבאוהלישתינוקותוכךכך:ואומרת

אתלעשותשרוצהאדם.'הבעבודתחשובמאודיסודאותנומלמדי"רש

טובלאדברמאיזהלהישמראו,מצווהאיזולעשותעליוולקבל',הרצון

לעמודאצליחלאודאי":לעצמויאמרלא.לעשותמאודרגילשהיה

מידהשלשנותאומרים":או."בכללאתחילשלאכדאיולכןזובקבלה

עשה":ה"הקבאומר"...סיכויבכלללישאיןבטוח!קשהמאודזהמסוימת

!"שליאתאעשהואני,שלךאתאתה

שאתהשתוכיחשברגע,לךמובטח!הראשוןהצעדאתתעשה.תתחיל

להמשיךלךויעזורשלואתיעשהמשםה"הקב,להשתנותרוצהבאמת

כפתחופתחליפתחו":(ב,הרבההשיריםשיר)שנאמרכפי.לייעדלהגיעואף

"..אולםשלכפתחופתחלכםאפתחואני,מחטשל

פעם:מספרת(:כד)מכותבמסכתהגמרא

בןאלעזרורבי,גמליאלרבן]עוליןהיואחת

כיון.לירושלים[עקיבאורבי,יהושעורבי,עזריה

כיון.בגדיהםקרעוהצופיםלהרשהגיעו

מביתשיצאשועלראו,הביתלהרשהגיעו

ורבי,בוכיןהןהתחילו!הקדשיםקדשי

אתהמהמפני:לואמרו!מצחקעקיבא

?בוכיםאתםמהמפני:להםאמר?מצחק

ְוַהָזר":('נאאבמדבר)בושכתובמקום:לואמרו

ולאבוהלכושועליםועכשיו,"יּוָמתַהָקֵרב

?נבכה

כי,מצחקאנילכך:[עקיבארבי]להןאמר

ֵעִדיםִליְוָאִעיָדה":('בחישעיה)כתובהרי

ֵהןאּוִרָיהֵאת,ֶנֱאָמִנים ֶבןְזַכְרָיהּוְוֶאת,ַהכֹּ

אצלאוריה[נבואת]עניןמהוכי."ְיֶבֶרְכָיהּו

נביאהיה]אוריה[הרי]?זכריה[נבואת]

[היה]וזכריה,הראשוןהמקדש[בתקופת

הכתוב(התנה)תלהאלא!.שניבמקדש

שלבנבואתו,זכריהשלנבואתו[את,בתורה]

ָלֵכן":('יבגמיכה)כתובבאוריה.אוריה

ִעִייןִוירּוָׁשַלִם,ֵתָחֵרׁשָשֶדהִציֹוןִבְגַלְלֶכם

ובזכריה."ָיַערְלָבמֹותַהַבִיתְוַהרִתְהֶיה

ד":('דחזכריה)כתוב ּוְזֵקנֹותְזֵקִניםֵיְׁשבּועֹּ

בֹות נתקיימהשלאעד."ְירּוָׁשָלִיםִבְרחֹּ

וביתירושליםחורבןעל]אוריהשלנבואתו

תתקייםשלאמתייראהייתי,[המקדש

ישראללארץהשיבהעל]זכריהשלנבואתו

שלנבואתושנתקיימהעכשיו.[וירושלים

מתקימתזכריהשלשנבואתובידוע,אוריה

,גמליאלרבן]לואמרו!הזהבלשון[בדיוק]

עקיבא:[יהושעורבי,עזריהבןאלעזרורבי

.ל"עכ!ניחמתנועקיבא!ניחמתנו

שלהחורבןנבואתאתרואהעקיבארבי

הצערולמרות,מתגשמתהנביאאוריה

לבטחהואיודע.עידודמכךשואבהואשבדבר

,אוריהשלהחורבןנבואתשהתקיימהשכמו

והבנייןהשיבהנבואתגםלהתגשםעתידה

אליהעדיםשאנונבואה,הנביאזכריהשל

!בימינו

לחזורזכינווקשהארוכהגלותלאחר

זכריהנבואתאתולראותלירושלים

בּוֹעד".עינינומולמתגשמת יםֵישְׂ ֵקנִּ ֵקנֹותזְׂ ּוזְׂ

ֹחבֹות רְׂ ִּיםבִּ לָׁ רּושָׁ ישיְׂ אִּ ּתֹווְׂ ַענְׂ שְׂ יָׁדֹומִּ ֵמֹרבבְׂ

ים ֹחבֹות,יָׁמִּ ירּורְׂ עִּ אּוהָׁ לְׂ מָׁ יםיִּ דִּ לָׁ דֹותיְׂ ילָׁ וִּ

ים ַשֲחקִּ ֹחֹבֶתיהמְׂ רְׂ .('דחזכריה)"בִּ

כיוםמתגשמותרבותועודזאתנבואה

השלימההגאולהמתהליךכחלקלעינינו

.אמן,מאודבקרובתגיע'השבעזרת

ְשַענְַּ:ְַּצָבאֹות'ַֹּכהַָּאַמרַּה ישַּמִּ יםְַּואִּ ְרֹחבֹותְַּירּוָשָלִּ יםַּּוְזֵקנֹותַּבִּ יםֹעדֵַּיְשבּוְַּזֵקנִּ ,ַַּּּתֹוְַּבָידֹוֵַּמֹרבַָּימִּ
יהַָּ ְרֹחֹבתֶּ יםַּבִּ יָלדֹותְַּמַשֲחקִּ יםַּוִּ ָמְלאּוְַּיָלדִּ ירַּיִּ ('ה-'פרק ח פסוקים דזכריה )...ַּּוְרֹחבֹותַָּהעִּ

מנהג שבירת הכוס תחת החופה

ם":(קלז)תהליםבספרנאמר ֵחְךאִּ כָׁ ִּםֶאשְׂ לָׁ רּושָׁ ַכחיְׂ שְׂ ּתִּ

י ינִּ מִּ ַבק,יְׂ דְׂ יּתִּ שֹונִּ ילְׂ כִּ חִּ םלְׂ ילֹאאִּ ֵרכִּ כְׂ ם,ֶאזְׂ ֶאתַאֲעֶלהלֹאאִּ

ִּם ַל רּושָׁ ירֹאשַעליְׂ תִּ חָׁ מְׂ דף)בתראבבאבמסכתובגמרא."שִּ

ירֹאשַעל":אמרו(:ס תִּ חָׁ מְׂ שבראשמקלהאפרשהוא,"שִּ

עלאפרהחופהבזמןלהניחנוהגיםשהיודהיינו,החתנים

רביםנוהגיםוכן.המקדשביתלחורבןזכרהחתןראש

אפרמעטלחתןמניחים,החופהשבזמן,האשכנזיםמעדות

יוםַּירושלים

להלכההביאוהוזהומנהג.המקדשביתלחורבןזכר,ראשועל

לוקח,אשהנושאכשהחתן:הלשוןבזוערוךהשלחןמרןום"הרמב

ישעיה)שנאמרוכמו,התפיליןהנחתבמקוםבראשוונותןמקלהאפר

שּום"('גסא יֹוןַלֲאֵבֵלילָׁ ֵתתצִּ ֶהםלָׁ ֵארלָׁ הןוהתפילין,"ֵאֶפרַּתַחתפְׂ

ֵאר"שנקראות .ש"הראוף"הריפסקווכן."פְׂ

שנמנעומקומותשיש,בו-כלהבשםיוסףהביתמרןעודוכתב

החתןאותושלהתפיליןאיןשמאחוששיםשאנולפי,זהממנהג

,"פארתחתאפר"בונתקייםשלאשכשםלחושישואז,כדיןכשרות

.."אפרתחתפאר"בויתקייםלאלבאלעתידכןכמו

שמברכיםאחרזכוכיתכוסלשבר,אחרזיכרוןלעשותכןמשוםונהגו

כל,הכוסאתהחתןששוברשבעת,ארצותעמימנהגמאדשמצוי

שאףופעמים,טובמזלבקריאתשחוקפיהםאתממלאיםהקרואים

כוונתוהפכו,הפעוטותכמנהגבגבורהזאתעושהעצמוהחתן

קדשינוביתחורבןעלנפשעגמתלשםשנועדהזההיפההמנהג

תפללמנהג,שמחתינוראשעלירושליםאתולהעלות,ותפארתינו

...ראשוקלותשחוקשל

שקודםהדברנכוןכןועל.הפוסקיםמגדוליכמהזהעלעוררווכבר

ם":בפיויאמר,הכוסאתהחתןשמשבר ֵחְךאִּ כָׁ ִּיםֶאשְׂ לָׁ רּושָׁ 'וכו"יְׂ

הרקעאתלאטלאטהקהלילמדואוליכןידיועל,('הקלזתהילים)

.בשלוםמקומועליבאוהכלהכוסלשבירת

ירּוָשַליְִַּּולֹאַּ..ַּ יקַָּנָחשְַּוַעְקָרבַּבִּ זִּ ְולֹאַָּאַמרַַּּ,ַּםֵַּמעֹוָלםהִּ
יןַּ ָאלִּ יַַּהָמקֹוםַּשֶּ םבִַָּּאָדםַַּלֲחֵברֹוַַּצרַּלִּ ('אבות ה ה)...ַּירּוָשַליִּ


