
שמעכבים  שלנו  העוונות  על  אבלות 
של  העוונות  על  לא  הגאולה,  את 
אבותינו. העוונות הם השורפים בכל 
יום את בית המקדש והם המחשיכים 
בכל יום את האור הגדול. לכן אנחנו 
בניין  את  לעכב  להפסיק  צריכים 
עבודתנו:  עיקר  וזו  המקדש,  בית 
לתשובה  יומיומי  זמן  להקדיש 
עצמנו  על  ונקבל  מעשינו,  ולשיפור 
יומי  זמן  להקדיש  כולה  השנה  כל 

לעבודת התשובה וההתבודדות.

אור הגאולה מאיר
אותו  שינוי.  שום  אין  הקב"ה  אצל 
המקדש  בית  בזמן  שהאיר  אור 
רק  הוא  החורבן  היום.  גם  מאיר 
שלנו,  המוח  חשכות  מצד  מצדנו, 
שלנו,  המוח  שהוא  שלנו  שה'פאר' 
שלנו  הפרטי  המקדש  בית  שהוא 
קרה  לא  וזה  ל'אפר'.  והפך  נשרף   –
ממש.  עכשיו  קורה  זה  אלא  בעבר, 
את  בונים  אנחנו  מתאבלים,  כשאנו 
המוחין לקבל את האור של הגאולה, 
לאור  זוכים  עכשיו  כבר  אנחנו  ולכן 
בלשון  חז"ל  אומרים  ולכן  הגדול. 
בשמחתה",  ורואה  "זוכה  הֹוֶוה: 
הווה:  בלשון  הינן  התפילות  כל  וכן 
'בונה ירושלים' 'מצמיח קרן ישועה' 
כי  ועוד,  לציון'  שכינתו  'המחזיר 
תשובה  שעושה  האמתי  המתאבל 
בכל יום – מסיר את אטימות המוח 
הגאולה  אור  את  להרגיש  ונפתח 

שבכל רגע ממש.

חצות  תיקון  לומר  מאוד  חשוב  לכן 
מנהגי  כל  את  ולקיים  וקינות 
האבלות – אבל לא כמצוות אנשים 
מתוך  דווקא  אלא  חלילה,  מלומדה 
תיקון  הוא  האמתי  שהבניין  הבנה 
הינה  האבלות  ומטרת  המעשים, 
ומדרכינו  הרעים  ממעשינו  להינחם 
המקולקלות כדי שנהיה משוחררים 
שהיא  הצדיקים  בדרך  לדבוק  יותר 

דרך התשובה היומיומית.

ואומר ר' לוי יצחק מברדיטשוב דבר 
מזעזע, שיש אבלות על ירושלים של 
ואינם  המתאבלים  השכל'  'פחותי 
 – מתאבלים  הם  מה  על  יודעים 
חז"ל  בהבטחת  נכללים  אינם  והם 
בשמחתה'!  ורואה  'זוכה  שהבטיחו 
רק מי שמתאבל על ירושלים בכוונה 
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ביותר.  ורדודה  שטחית  מחשבה  זו 
לא על זה אנחנו בוכים. זו ממש לא 

הבעיה שלנו.

הבעיה שלנו היא המצב שלנו. אנחנו 
החרב.  המקדש  בית  אנחנו  הבעיה. 
הקדושה, הטהרה, האמונה, השמחה, 
שביהדות,  האור  שבחיים,  האור 
והמתיקות  הנועם  שבשבת,  האור 
כך  כל  שאנחנו 
אליהם  מתגעגעים 
נשמתנו,  בעומק 
עליון  נועם  אותו 
כדי  שנבראנו 
להתענג עליו – כל 
נסתר  כך  כל  זה 
זה  ועל  מאתנו, 
כל  בוכים.  אנחנו 
שלנו,  צער  דמעת 
מן  מעט  מסירה 
האטימות הכבידה 
לבבינו,  ערלת  את  ָמָלה  שבלבנו, 
את  מחדש  להרגיש  אותנו  ומזכה 
פאר,  אותו  את  מופלא,  אור  אותו 
של  מושלמת  מציאות  אותה  את 
ישראל  ושמחת  המקדש  בית  בניין 

וירושלים.

תכלית האבלות
ויפה,  טוב  הכול  אלה  דברים  לאור 
אם  לחדד:  צריכים  אך  מובן.  הכול 
עיקר  מה  שלנו?  העבודה  מהי  כן 

האבלות מבחינתנו?
ר' נחמן לא רוצה רק לדרוש דרשות, 
את  להמשיך  'נכספתי  אומר:  הוא 
העולם אל העִשייה' הוא לימד אותנו 
שאותם רבנים ודרשנים שהשומעים 
ומסר  עצה  עם  יוצאים  לא  אותם 
זה   – שלהם  מהדרשות  ביד  מעשי 
נקרא שהם 'ַמְלִאים', כלומר מייגעים 
רבינו  לכן  השומעים.  את  ומעייפים, 
ומבהיר  מעשי,  יהיה  שהמסר  רוצה 
שאנו  הוא  למעשה  שהעיקר  לנו 
צריכים מצדנו לא לעכב את הגאולה, 
המקדש.  בית  בניין  את  לעכב  לא 
הכלל,  "הנה  עט(:  )ל"מ  לשונו  וזו 
לא  שמצדו  לראות  אדם  כל  שצריך 
לעשות  דהיינו  משיחא,  עיכוב  יהיה 

תשובה שלימה ולתקן מעשיו".

איך בונים את בית המקדש בפועל? 
ולתקן  שלימה  תשובה  לעשות  צריך 
היא  שלנו  האבלות  מעשינו!  את 

ממשיך ואומר: "אך כעת, שה' יתברך 
ולבנות  ולחזור  אלינו  לשוב  מצפה 
לעכב  שלא  לנו  ראוי  מקדשנו,  בית 
ח"ו בניין בית המקדש, רק להשתדל 
ליזהר  צריך  מאוד  כן  על  בבניינו. 
על  מתאבל  להיות  בחצות,  לקום 
חורבן בית המקדש, כי אולי בגלגול 
שייחרב  הגורם  הוא  היה  הראשון 
הבית המקדש, ואפילו אם לאו, אולי 

עתה  מעכב  הוא 
המקדש,  בית  בניין 
ונחשב גם כן כאילו 
להחריבו,  גרם  הוא 
ליזהר  צריך  כן  על 
מאוד לקום בחצות, 
מתאבל  ולהיות 
חורבן  על  מאוד 
וה'  המקדש,  בית 
לכל  הבטיח  יתברך 
ציון  על  המתאבל 

לשום לאבלי ציון 'פאר תחת אפר'". 
הבניין,  עצמה  היא  שהאבלות  נמצא 

ההשתדלות בבניינו.

ִנָיה בכייה של ּבְ
היפה  הבניין  על  בוכים  לא  אנחנו 
מעמדנו  על  לא  ואפילו  והמפואר, 
אנחנו  תפארתנו,  בימי  שהיה  הרם 
אנחנו  והזהב,  הכסף  על  בוכים  לא 
אנחנו  העבר.  על  בוכים  לא  בכלל 
בוכים על עצמינו, על המציאות שלנו 
בפועל  בונים  אנחנו  ובזה   – היום 
את בית המקדש, זוהי בכייה לעתיד, 
בית  של  בנייה  בִנייה.  של  בכייה 
ישראל,  עם  כל  של  הכללי  המקדש 
הפרטי  המקדש  בית  של  ובנייה 
ה'פאר'  שהוא  ויהודי,  יהודי  כל  של 
'בית  בבחינת  אחד,  כל  של  האישי 
אומר  רבינו  כי  ותפארתנו',  קדשנו 
שזה  הדעת,  המוחין,  הוא  ש'הפאר' 
כי  המקדש,  בית  של  הפנימי  האור 
בית  נבנה  כאילו  דעה  בו  שיש  "מי 

המקדש בימיו".

ברוך  לקדוש  חסר  שלא  לי  תאמינו 
המקדש.  בית  את  לבנות  כסף  הוא 
אם זו הייתה רק בעיה של ממון, אני 
בטוח שאם נארגן מסע גיוס כספים 
לבניין בית המקדש השלישי – בתוך 
מיליארדים  לגייס  נוכל  דקות  כמה 
את  לבנות  שיספיקו  דולרים  של 
אבל  בעולם.  ביותר  המפואר  הבית 

ישנן  היהודי  של  החיים  במעגל 
תחנות רבות: חגים ומועדים, שבתות 
וימי חול, ימי שמחה וימי צער, זמנים 
וזמני  ובתפילה  בתורה  עיסוק  של 
אחת  בכל   – החולין  בצרכי  עיסוק 
מן התחנות ישנה עבודת ה' מיוחדת, 
ה'  עבודת  מהי  לדעת  היהודי  ועל 
הנכונה בכל זמן ובכל מצב. בכל זמן 
ידי  ישנו אור מיוחד, שעל  מהזמנים 
ניתן  הנכונה,  בעבודה  ההתבוננות 
המיוחד  האור  את  ולקבל  להמשיך 

הזה לכל השנה כולה.

ביום  ובפרט  הֵמצרים,  בין  בימי  גם 
ועצום.  גדול  אור  ישנו  באב,  תשעה 
ועצום  גדול  אור  שזה  לומר  אפשר 
יותר מכל השנה כולה, שהרי הגאולה 
כמו  אלה,  בימים  מאירה  עצמה 
שמשיח  חכמים  אותנו  שמלמדים 
וכן  באב,  בתשעה  נולד  צדקנו 
מלמדים שכל המתאבל על ירושלים 
מכאן   – בשמחתה  ורואה  זוכה 
טמון  הגאולה  כל  של  שהשורש 
אנו  חייבים  לכן  אלה.  בימים  וגנוז 
הנדרשת  העבודה  במהות  להתבונן 

מאתנו ביום תשעה באב.

"על מה אנחנו בוכים?"
עם  להזדהות  מאוד  קשה  לרבים 
ימי  ימי צער וקדרות,  הימים האלה, 
אבל והנהגות מגבילות, ובעיקר קשה 
הגדול?  הצער  מה  על  להבין  להם 
לפחות,  או  בוכים,  אנחנו  מה  על 
כל  המקדש  בית  לבכות?  אמורים 
והלב  ומתודעתנו,  מאתנו  רחוק  כך 
שאלו  רבים  להתעורר.  מצליח  לא 
אותי: וכי אנחנו בוכים על מה שקרה 
לפני אלפיים שנה? וכי אנו בוכים על 

העוונות של אבותינו?

וברוך ה', שלא עזב את עמו ישראל, 
ושלח לנו צדיקים שיאירו את עינינו 
רוצה  ה'  באמת  מה  אותנו  וילמדו 
מאתנו בימים אלה, וכן בכל יום ויום 
ובזמנים  חצות,  תיקון  אמירת  בזמן 
על  ומתפללים  זוכרים  אנו  שבהם 
נחמן  ר'  המקדש.  ובית  ירושלים 
בצורה  ומבאר  כותב  מברסלב 

הברורה ביותר )ל"ת סז(:

נשרף  כבר  כי  אין,  שעבר  מה  "והנה 
בית מקדשנו" – נכון, אומר ר' נחמן, 
אלא  שהיה,  מה  על  בוכים  אינינו 

אֵבלּות בונה

בס"ד
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שאלו  רבים 
אותי: וכי אנחנו בוכים 
לפני  שקרה  מה  על 
אלפיים שנה? וכי אנו 
העוונות  על  בוכים 

של אבותינו?



הדיינים
טו(  דברים  )ספרי  חכמים  מדברי  למדנו 
שיהיה  צריך  הציבור  על  המתמנה  שדיין 
מעלות  שחלקם  מעלות,  משבעה  כלול 
מידותיות  מעלות  וחלקם  שכליות, 
רש"י  לדעת  אלו  מידות  וביאור  מוסריות, 
ַחִיל  כי  העשירים,  הם  ַחִיל  י  ַאְנׁשֵ כך:  הם 
ְלָבֶבָך ּכִֹחי ְועֶֹצם  פרושו עושר, כמו  ְוָאַמְרּתָ ּבִ
ה ִלי ֶאת ַהַחִיל ַהזה )דברים ח(, ִיְרֵאי  ָיִדי ָעׂשָ
אנשי  אלו  ֱאֶמת  י  ַאְנׁשֵ כמשמעו,  ֱאלֹקים 
הבטחה, שאפשר לסמוך על המילה שלהם, 
ׂשְנֵאי ָבַצע ששונאים את ממונם, ואם ממון 
זולתם.  ממון  וחומר  קל  שונאים  עצמם 
ֲחָכִמים כסופים, כלומר, אנשים שבני אדם 
את  לשמוע  במחיצתם,  להיות  נכספים 
ְלֵבית  ה  ִנְכַסְפּתָ "ִנְכסֹף  בבחינת  חכמתם, 
ָאִביָך" )בראשית לא(. ְנבִֹנים שמבינים דבר 

מתוך דבר, יֻדִעים מפורסמים לעם. 
הנדרשות  ולדעת הרמב"ם שבעת המידות 
ּוְנבִֹנים  ֲחָכִמים  ים  ֲאָנׁשִ אלו:  הם  הדיין  מן 
זו בחינה אחת כי 'אם אין חכמה אין בינה, 
ואם אין בינה אין חכמה'. יֻדִעים אלו שרוח 
טובה  עין  בעלי  והם  מהם,  נוחה  הבריות 
ודיבורם  טובה,  וחברתם  שפלה,  ונפש 
י ַחִיל שיהיה  ומשאם בנחת עם הבריות. ַאְנׁשֵ
להן לב אמיץ להציל עשוק מיד עושקו, כי 

)תהלים  כמו  ושררה  גבורה  גם  פרושו  חיל 
ְלָחָמה". ִיְרֵאי ֱאלֹקים  ֵרִני ַחִיל ַלּמִ ַאּזְ יח( "ַוּתְ
ָבַצע אף ממון שלהם אינן  ׂשְנֵאי  כמשמעו. 
הממון,  לקבץ  רודפים  ולא  עליו,  נבהלים 
יבואנו.  חסר  להון  נבהל  שהוא  מי  שכל 
הצדק  אחר  רודפים  שיהיו  ֱאֶמת  י  ַאְנׁשֵ
האמת  את  אוהבים  בדעתם,  עצמן  מחמת 
מיני  מכל  ובורחים  החמס  את  ושונאים 
משה  'מה  הרמב"ם,  מוסיף  ועוד  העוול. 
רבינו עניו, אף כל דיין צריך להיות עניו'. אם 
להיות  הדיין  צריך  רש"י  שיטת  לסיכום  כן 
הבטחותיו,  המקיים  אלוקים,  ירא  עשיר, 
ואילו  ומפורסם.  נבון,  כסוף,  ממון,  שונא 
חכם,  להיות  הדיין  צריך  הרמב"ם  לשיטת 
אוהב  אלוקים,  ירא  גיבור,  טובה,  עין  בעל 

אמת, שונא ממון, ועניו. 
הגדרים  מן  אחד  רש"י,  לדברי  נמצא, 
לדיין הוא היותו עשיר, וזה מבואר בגמרא 
ט  ּפָ ִמׁשְ ּבְ "ֶמֶלְך  הכתוב  על  ק"ה(  )כתובות 
)משלי  ֶיֶהְרֶסנה"  רּומֹות  ּתְ ְוִאיׁש  ָאֶרץ  ַיֲעִמיד 
צריך  שאינו  למלך  הדיין  דומה  אם  כט( 

לכלום, היינו שהוא עשיר ואין צריך להחניף, 
על  המחזר  לכהן  דומה  ואם  ארץ',  'יעמיד 
הגרנות 'יהרסנה'. וכן פסק הסמ"ג )עשין צז( 
שצריך הדיין להיות עשיר. ואילו להרמב"ם 
זו מעלה הכרחית לדיין, כי הלך הנשר  אין 
עניין  מזכיר  לא  שם  כה'ירושלמי',  הגדול 

מאדם  ימנע  שהעושר  מדוע  ועוד,  העושר, 
להתמנות  הנעלות  המידות  בשאר  המעולה 
על הציבור, ממילא צריך הדיין להיות שונא 
עניינו  עשיר  הרמב"ם  לדעת  וככלל  בצע, 
במה  לו  שמספיק  בחלקו'  השמח  אדם 
שלא  במה  דואג  ואינו  זמנו  לו  שהמציא 
המציא לו, ואין העשיר הנזכר בדברי חכמים 
המסתפק  איש  אלא  ממון,  הרבה  עם  איש 

במה שיש לו. 
ושואל הרדב"ז )הלכות סנהדרין פרק ב(, לאור 
שבעת  עם  להיות  צריך  שהדיין  האמור 
ישראל  יעשו  מה  האלה,  הנעלות  המידות 
בזמן שלא נמצא כזה, מי ידין להם לישראל? 
נחשבים  דורו  שבני  רבינו  משה  גם  הרי 
שלא  החכמים,  אמרו  זאת,  ובכל  דעה,  דור 
המידות  מכל  הכלולים  דיינים  מש  מצא 
וידועים, ומה יעשו  נבונים  אלא רק חכמים 
נמנו  אלו  שמידות  אלא  אחרונים?  דורות 
דיינים,  להעמיד  באים  שאם  לכתחילה, 
לא  ואם  המידות,  כל  בו  שיהיה  מי  יבקשו 
ולעולם  חלק,  בו  שיש  מי  יחפשו  נמצא, 
יבחרו הרע במיעוטו, ולא יעמדו ישראל בלא 
ויפתח  פלילים,  אויבנו  יהיו  שלא  דיינים, 
בדורו כשמואל בדורו, וכיוון שקבלו עליהם 
שאין  פי  על  אף  הדיינים,  אלו  את  ישראל 

בהם מידות אלו, דיניהם דין.

ָאב  ָעה ּבְ ִתׁשְ ְ ָהָיה נֹוֵהג לֹוַמר ּבְ               מֹוַהְרַנ"תּ
ֶחֶדר  ה ְוכּו' ּבְ ִפּלָ ְ ת ֵאיָכה ְוַהִקּנֹות ְוֵסֶדר ַהתּ ֶאת ְמִגּלַ
ְנָחה  ת ַהּמִ ִפּלַ ְ ְיָלה ַעד תּ ל ַהּלַ ָסגּור, ְוָהָיה ׁשֹוֶהה ּבֹו ּכָ

ָמֳחָרת.  )שיש"ק ב–תרצז( ּלְ ׁשֶ

ּקּון  ִ ְקָרא "תּ ָרה ִמְזמֹוִרים ַהּנִ ָהיּו אֹוְמִרים ֶאת ָהֲעׂשָ
ָאב,  ּבְ ָעה  ׁשְ ִ תּ יֹום  ּבְ דֹוׁש  ַהּקָ נּו  ַרּבֵ ּיּון  ּצִ ַעל  ָלִלי"  ַהּכְ

ֳהַרִים. )שם ד-רסח( ַאף ִלְפֵני ַהּצָ

א ב של החיים
עוֹת  ׁשְ ֶנֶגד כ"ד  ּכְ ֵהם  ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ין  ּדִ י  ּתֵ ּבָ כ"ד    a
ין  ּדִ ֵבית  ּבְ ט  ּפָ ִמׁשְ ָלָאָדם  ֵיׁש  ָעה  ׁשָ ּוְבָכל  ָמָמה,  ַהּיְ

ַאֵחר.
ֶאת  ְלעֹוֵרר  ין  ַהּדִ ת  ִמּדַ ּבְ ׁש  ּמֵ ּתַ ִמׁשְ ַהּבֹוֵרא   a
הּוא  ַפע ׁשֶ ֶ ַהּשׁ ל ֶאת  ִויַקּבֵ ְתׁשּוָבה  ּבִ ֲחֹזר  ּיַ ׁשֶ ָהָאָדם 

רֹוֶצה ָלֵתת לוֹ.
ֶאת  ּפֹוְתִחים  ִני,  ֵ ַהּשׁ ַעל  יד  ַמְקּפִ ָאָדם  ׁשֶ ּכְ  a
ע,  ְפּגַ ּנִ ׁשֶ ה  ַהּזֶ ְלָאְך'  ַה'ּמַ ֶאת  ִלְבּדֹק  ּלֹו  ׁשֶ יִקים  ַהּתִ

ה. ִני ָעׂשָ ֵ ַהּשׁ ה ׁשֶ ִאם הּוא ַעְצמֹו ָנִקי ִמּמָ
ְלֹלא  ִנְצִחית  ַאֲהָבה  אֹוֵהב  ַרְך  ִיְתּבָ ַהּבֹוֵרא   a
ֶהם,  ל ּבָ ָהַרע מֹוׁשֵ ה ׁשֶ ם ֶאת ֵאּלֶ ל ְיהּוִדי, ּגַ ָנִאים ּכָ ּתְ
ה ָעְצמֹות  ָכֵאּלֶ ַתן ָלֶהם ֶאת ָהַרע ּבְ ּנָ ְוַהּבוֵֹרא הּוא ׁשֶ
ֵלָמה,  ָרה ׁשְ יַע אֹותֹו ָאָדם ְלַהּכָ ּגִ ּיַ ֵדי ׁשֶ ין, ּכְ י ּדִ ַעל ּפִ

ל ה' ֵאין לֹו ִסּכּוי ָלֵצאת ֵמָהַרע. ִלי ָהֶעְזָרה ׁשֶ ּבְ ׁשֶ
ם  ל ה' ֵהם ֹלא ֹעֶנׁש ְלׁשֵ ִטים ׁשֶ ּפָ ׁשְ יִנים ְוַהּמִ a ַהּדִ
ָהָאָדם,  ֶאת  ְלעֹוֵרר  ֶאְמָצִעי  ַרק  ֵהם  א  ֶאּלָ ֹעֶנׁש, 

ר לֹו ְוכּו'. ְלָקֵרב אוֹתוֹ, ְלַכּפֵ

מנעלים  ברשותי  שאלה:                     
לעיני  אבל  סינטטי  מחומר  שעשויים 
האם  מעור.  כעשויים  נראים  המתבונן 
מותר לי ללבוש מנעלים אלו בתשעה באב, 

או שהדבר אסור משום מראית העין?

תשובה
רק  היא  זו  שתשובה  ולומר  להקדים  יש 
להלכה ולא למעשה, משום שבעזהי"ת עוד 
היום יבוא משיח צדקנו ויקויים בנו הפסוק 
צום  צבקות,  ה'  אמר  "כה  ]ח',י"ט[  בזכריה 
וצום  השביעי  וצום  החמישי  וצום  הרביעי 
העשירי, יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה 

ולמועדים טובים, והאמת והשלום אהבו".
א. גדר תענית תשעה באב

תענית  של  הגדר  מהו  הפוסקים  נחלקו 
תשעה באב.

ג'[  והיתר הארוך ]שער ס' אות  א( ספר איסור 
כותב להדיא שבזמן הזה התענית בתשעה 
כל  שכן  "וכל  וז"ל:  דרבנן,  גדר  הוא  באב 
שאר תעניות שהן מדרבנן בזמן הזה ואפילו 
ז'  והיולדת לאחר  תשעה באב, אם החולה 
אומר 'צריך אני', שמאכילין אותן, דלדידהו 
לא גזרו רבנן". כך גם סובר ספר החינוך ]פ' 
כאן  לך  אזכיר  "ועוד  וז"ל:  שי"ג[  מצוה  "אמור" 

בענין  כן  גם  לברכה  זכרונם  שאמרו  מה 
תענית תשעה באב הידוע שהוא מדרבנן". 
וז"ל:  ס"ו[  תקנ"ד  סי'  ]או"ח  השו"ע  סובר  וכן 
"חיה כל שלשים יום, וכן חולה שהוא צריך 
לאכול, אין צריך אומד אלא מאכילין אותו 

מיד, דבמקום חולי לא גזרו רבנן".
ע"א[  רט"ו  דף  באב  תשעה  ]הל'  האשכול  ספר  ב( 
הוא  באב  תשעה  צום  האידנא,  שגם  כותב 
לגאון  "ובתשובה  וז"ל:  קבלה,  מדברי  גדר 
'כה אמר  זה  צומות האמורים בפסוק  ז"ל, 
ה' צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי 
מתשעה  חוץ  בטלו  כולן  העשירי',  וצום 
באב, דקאמרינן אין שמד ואין שלום והוא 
מתענין.  אין  רצו  מתענין  רצו   – הזה  בזמן 
שני  נמי?  באב  תשעה  הכי  אי  ומקשינן 
תשעה באב הואיל והוכפלו בו צרות. מיכן 
חובה,  דאיתיה  הוא  בלבד  באב  שתשעה 
אין  רצו  מתענין  רצו   – האחרים  ואותן 
מתענין. וכתב הרב ז"ל: ואנן לעניות דעתין 
מפני  האידנא?  חובה  קבעום  טעמא  מאי 
לגמרי  בטלו  דלא  ועוד  קבלה,  דברי  שהן 

שהרי בזמן שיש שמד – צום, ובגלות נוהג 
בזמן  דאפילו  ועוד  הרבה.  פעמים  השמד 
דאין שמד ואין שלום, ברצו תליא מילתא, 
ספר  סוברים  גם  כך  חובה".  קבעום  הלכך 
ושיבולי  ע"ג[  וריש  סע"ב  נ"ג  דף  מילה  ]הל'  העיטור 
הלקט ]הל' מילה סי' ד'[ המחלקים בדין ברכת 
לשאר  באב  תשעה  בין  מילה  בברית  הגפן 
לן  "ומסתבר  הלקט:  שיבולי  וז"ל  תעניות, 
באב  ובט'  מדאורייתא(  )שהוא  הכפורים  ביום 
מברכינן  לא  ברצו(  תליא  ולא  קבלה  מדברי  )שהוא 

שכיחי  דלא  כדוכתא  ועבדינן  אכסא  כלל 
חמרא, ולא מצינן למימר ליטעמיה לינוקא, 
דלמא  יעקב,  בר  אחא  כרב  הלכתא  דלית 
אבל  בעירובין;  כדאיתא  למיסרך  אתי 
בשאר תעניות דקיי"ל רצו אין מתענין )וא"כ 
אכסא".  מברכינן  מדרבנן(,  רק  הוא  גדרם  האידנא 

וכך גם סובר המשנ"ב ]סי' תקמ"ט סק"א[ שזהו 
קבלה,  מדברי  כלומר  נביאים  מדברי  גדר 
דעל דברי השו"ע ]שם ס"א[ הכותב ש"חייבים 
ובג'  בתמוז  ובי"ז  באב  בתשעה  להתענות 
דברים  מפני  בטבת,  ובעשרה  בתשרי 
המשנ"ב  כותב  בהם",  שאירעו  הרעים 
וז"ל: "חייבים להתענות וכו' - והוא מדברי 
'צום  ח',י"ט[  ]זכריה  בקרא  כדכתיב  הנביאים 
וצום  השביעי  וצום  החמישי  וצום  הרביעי 
העשירי וגו'', ואחז"ל צום הרביעי – זה י"ז 
בתמוז שהוא בחדש רביעי למנין החדשים, 
וצום החמישי – זה ט' באב שהוא בחודש 
גדליה  צום  זה   – השביעי  וצום  החמישי, 
שהוא בחודש השביעי, וצום העשירי – זה 

עשרה בטבת שהוא בחודש העשירי".
ב. האם יש דין מראית עין בדבר שאינו 

אסור מדאורייתא
"ונהגו  וז"ל:  ס"ג[  פ"ז  סי'  ]יו"ד  ברמ"א  איתא 
לעשות חלב משקדים ומניחים בה בשר עוף 
ואינו רק מדרבנן, אבל בשר בהמה  הואיל 
יש להניח אצל החלב שקדים משום מראית 
העין כמו שנתבאר לעיל סי' ס"ו לעניין דם 
יש להניח קשקשים על מנת  )דהיינו שבדם דגים, 

שלא יחשבו ששותה דם בהמה(".

וז"ל:  סק"ז[  ]שם  חדש  הפרי  כך  על  וכותב 
דמי  ולא  מדרבנן.  רק  אלא  ואינו  "הואיל 
)בשר עוף בחלב שקדים( לדם דגים ]סי' ס"ו ס"ט[ 

דבעי היכר קשקשים, דהתם הרואה יאמר 
מדאורייתא,  שאסור  בהמה  דם  דאכיל 
מדרבנן  דהוי  ממש  בחלב  עוף  בבשר  אבל 

לא חיישינן למראית עין, אבל בשר בהמה 
להניח  יש  התורה,  מן  אסור  שהוא  בחלב 
הרואה  יחשוב  שלא  כדי  שקדים  אצלו 
שהוא חלב ממש... אמנם מהרש"ל והש"ך 
בבשר  אף  להחמיר  סבורין  כולם  והט"ז 
שקדים  להניח  שצריך  דרבנן  דהוי  עוף 
אצלו וכדי שלא ידמו לומר בשר עוף בחלב 
יוסי הגלילי, ועוד  וכר'  שרי אפילו מדרבנן 
דבכמה דוכתין בש"ס אפילו במידי דרבנן 
בפרק  בש"ס  ומהם  עין,  למראית  חיישינן 
אע"פ  בזוג  'ולא  ע"א[  נ"ד  ]שבת  בהמה  במה 
דאזיל  כמאן  דמחזי  משום  פקוק  שהוא 
]סי"א[  ש"ה  בסי'  באו"ח  ונתבאר  לחינגא', 
אלא  אינו  וממכר  מקח  שאיסור  אע"פ 
ההג"ה  כדברי  עיקר  נראה  ולי  מדרבנן. 
להקל, דאף מה שאסר הרשב"א ]הובא בשו"ע 
יו"ד סי' פ"ז ס"ד[ לבשל בשר בחלב אשה מפני 

לוסיף  והבו דלא  הוא חידוש  העין  מראית 
מדעתנו  ולאסור  לגזור  לנו  שאין  עלה 
שנתבאר  במה  זולתי  העין  מראית  מפני 
כל  פרק  בריש  התוס'  כתבו  וכן  בתלמוד... 
לדמות  דאין  "ומנא"[  ד"ה  ע"א  ק"ד  ]חולין  הבשר 
במקומות  אלא  לזו  זו  חכמים  גזירות 
שהש"ס מדמה... אלא הדבר פשוט דהיכא 
דאיתמר בש"ס איתמר, והיכא דלא איתמר 
לא איתמר ואין לנו לחדש גזירות מדעתנו 
שדעתי  דבר,  סוף  התלמוד.  שנסתם  אחר 
שמותר  מה  לבשל  לכתחילה  אף  להתיר 
אלא  העין,  למראית  חיישינן  ולא  הדין  מן 
שכבר הורה זקן לאיסור וראוי לשמוע אליו, 
זולתי במידי דלא אסיר אלא מדרבנן שיש 
כדעת  ההג"ה".  וכפסק  בפשיטות  להקל 
סי'  ]ביו"ד  והפלתי  הכרתי  גם  סובר  הפר"ח 

פ"ז סק"ז[.

מח'  שישנה  הפר"ח  מדברי  א"כ  יוצא 
העין:  מראית  בגדרי  ואחרונים  ראשונים 
והפלתי  והכרתי  הפר"ח  התוס',  דעת  )א( 
מפני  דברים  ולאסור  לחדש  שאין  היא 
בתלמוד,  שנאסר  מה  אלא  העין,  מראית 
הרשב"א  דברי  על  לחלוק  רצה  לא  אולם 
)ב(  זקן";  הורה  ש"כבר  משום  והרמ"א 
הרשב"א והרמ"א )וכך גם פוסק הקיצשו"ע ]סי' מ"ו 
סי"ד[( סוברים שניתן לחדש ולאסור דברים 

בדברים  מילי  והני  העין  מראית  מפני 
ואילו  )ג(  מדאורייתא;  כאסורים  שנראים 

שניתן  סוברים  והט"ז  הש"ך  המהרש"ל, 
העין  מראית  מפני  דברים  ולאסור  לחדש 

אפילו כשנראים שאסורים רק מדרבנן.
ג. פסיקת האחרונים בנידון השאלה

באות  לעיל  ]שהובאו  הללו  הדברים  סמך  על 
בנידון  לפסוק  כיצד  האחרונים  נחלקו  ב'[, 
איסור  יש  באב  בתשעה  האם   – השאלה 
הנראים  מנעלים  לבישת  של  עין  מראית 
בתשעה  האיסורים  כל  שהרי  עור,  כשל 
של  מנעלים  ללבוש  האיסור  ובהם  באב 
עור, אינם איסורי דאורייתא אלא איסורי 

דרבנן או איסורים מדברי קבלה:
תעניות  ארבע  על  עובדיה  ]חזון  זצ"ל  יוסף  הגר"ע  א( 
וסיעתו,  הפר"ח  כדעת  פוסק  רצ"ט-ש"א[  עמודים 

עור  של  שאינן  נעליים  כלל  לאסור  שאין 
עור  נעלי  כמו  שנראים  העין  מראית  מפני 
)ומשו"כ גם מתיר לאכול בסעודה המפסקת נקניק 
פרווה, ואין לחוש למראית העין שיחשדוהו שאוכל 

בשר בסעודה המפסקת(.

שלמה  מנחת  ]שו"ת  זצ"ל  אויערבך  הגרש"ז  ב( 
ח"ב סי' נ"ח אות כ"ח[ סובר בזה כדעת מהרש"ל 

העין  מראית  מפני  אוסר  ולכן  וסיעתו, 
שנראות  עור  של  שאינן  נעליים  ללבוש 
כמו עור, למרות שכל איסור נעילת הסנדל 
זאת,  שאוסר  לומר  )ונראה  דרבנן  הינו  בת"ב 
מההו"א  והוא  לאסור,  שיש  מקור  שמצא  משום 
ע"ח  ביומא  הסוגיא  ]על  הרא"ש  בדברי  שהובאה 
נעליים שאינן של עור שנראות כשל עור  גבי  ע"ב[ 

שיהיו אסורות ביום כיפור משום מראית העין(.

שלא  אף  על  והקיצשו"ע,  הרמ"א  ודעת  ג( 
ללבוש  להתיר  תהיה  להדיא,  כך  על  כתבו 
עור,  כמו  שנראות  עור  של  שאינן  נעליים 
הסנדל  נעילת  איסור  שכל  משום  וזאת 
בתשעה באב הוא מדרבנן או מדברי קבלה, 
ואין לגזור אלא בדברים שנראים כאסורים 

מדאורייתא.
למעשה

באב  בתשעה  האם  הפוסקים  נחלקו 
או  קבלה  מדברי  הוא  בו  התענית  שחיוב 
כשלובש  עין  מראית  איסור  יש  מדרבנן, 
עור.  כשל  הנראות  עור  של  שאינן  נעליים 
להקל  יש  הדין  שמעיקר  אף  שעל  ונלע"ד 
בדורנו  ובפרט  להחמיר  ראוי  מ"מ  בזה, 
שלא  מנעלים  של  רבים  סוגים  שישנן 
שווה  ומחירם  עור  כשל  וכלל  כלל  נראים 

לכל נפש.

גן
הדעת

האם בתשעה באב יש איסור מראית עין במנעלים שנראים כשל עור
דיון המוגש ע”י בית ההוראה “חוט של חסד” מאת הרה”ג ר’ אלחנן שלום אלגרוד שליט”א

ר”כ ההוראה ודומ”צ דק”ק “חוט של חסד” ודיין בביה”ד “משפט וחסד"



בברכת שבת שלום ומבורך 
לכל בית ישראל

על  ששב  הקדוש,  רבינו  של  הזאת 
עוונותיו ומבטל עכירות שכלו – רק 
הוא זוכה ורואה בפועל בבניינה. ואת 
של  הגדול  סנגורן  דווקא  אומר  זה 
ישראל  אוהב  היה  הוא  כי  ישראל, 
של  הפאר  היה  גם  והוא  אמתי 
יזכה  יהודי  שכל  רוצה  והוא  ישראל, 
לראות את האור הגדול שבחיים, את 

הגאולה שבכל יום ובכל רגע.

הגאולה כבר כאן
תלמיד שלי עשה 'סקר' בל"ג בעומר, 
ושאל  מירון  הר  במורד  עמד  הוא 
ר'  של  מהציון  וירדו  שחזרו  אנשים 
התפללתם  'האם  יוחאי:  בר  שמעון 
וכל  המקדש?'  בית  על  המשיח,  על 
'יש לי כל  אחד ענה לו באותו כיוון: 
כך הרבה צרות אישיות, שאין לי זמן 
בכלל לחשוב על שום דבר חוץ מעל 

הצרות שלי, ובטח לא על משיח...'

יהודי עושה  כי אם  וזה שיא הגלות. 
על  ומתאבל  יום,  בכל  תשובה 
שלא  יזכה  בוודאי  הוא   – עוונותיו 
'אין  כי  בכלל,  צרות אישיות  לו  יהיו 
ייסורים בלא עוון', והוא גם מפסיק 
ואת  המקדש  בית  בניין  את  לעכב 
ביאת המשיח, וממילא הוא חי ממש 

בגאולה.

יום,  בכל  תשובה  לעשות  תלמד  לכן 
'בשדי  בספרי:  שביארתי  מה  פי  על 
יער' ו'אור חדש' ואז תזכה להתחבר 
על  האבלות  של  הפנימי  התוכן  עם 
הזה,  בזמן  שקורה  החורבן  החורבן, 
וגם  לעצמך  גם  מאוד  לעזור  ותזכה 
לכל עם ישראל. כי זה עיקר הבכייה: 

לבכות על העוונות שלנו.

גדולה  יותר  טיפשות  שאין  נמצא 
של  שעה  לעשות  לא  מאשר 
ויום,  יום  בכל  ותשובה  התבודדות 
כי מי שלא זוכה לחזור בתשובה על 
מיום  ונחרב  הולך  הוא   – עוונותיו 
אישיות,  בצרות  ומתמלא  ליום, 
והצרות אוטמות את עיניו ואת לבבו 
והשכינה  מלהרגיש את צער הקב"ה 
שבחיים  הנפלא  האור  ואת  מחד, 
ביאת  את  מעכב  גם  והוא  מאידך; 
ישראל  לעם  מאוד  ומזיק  המשיח 
כי  המקדש,  בית  את  מחריב  וממש 
את בית המקדש לא החריבו הגויים, 
כמו  ישראל,  עם  של  העוונות  אלא 
'בית  לנבוזראדן:  קול  בת  שאמרה 

שרוף שרפת, עם הרוג הרגת'.

לכן נתחזק בימים אלה ללמוד כיצד 
עושים תשובה והתבודדות בכל יום, 
ועל ידי זה נוכל לומר את מה שאמר 

ר' נתן: המשיח שלי כבר כאן!

בעיר הקודש צפת מקום מגוריו של האר"י 
בשם  אותו  שכינו  צדיק  יהודי  חי  הקדוש 
'קול בוכים',  הוא היה צם כמעט כל יום, 
כל  לו  שיתכפרו  כדי  הערב  עד  מהבוקר 
עדיין  צדיק  היה  ואפילו שהוא  העוונות... 
בידו  יש  שמא  וחשש  לעצמו  ויתר  לא 

יושב  היה  לכן  קטן,  חטא  אפילו 
בתענית ובתשובה.

הקדוש  האר"י  ביקש  אחד,  יום 
'קול  לרב  שילכו  מתלמידיו 
בוכים' ויבקשו ממנו שלמחר לא 
יעשה צום, מכיוון  שרצה  האר"י 
יחד איתו.  לעשות סעודת מצוה 
רבם  כמצוות  התלמידים  עשו 
בוכים'  'קול  לרב  זאת  והודיעו 

ואכן הרב 'קול בוכים' הסכים.
ליד  הצדיקים  נפגשו  למחרת 
אלעאי,  בר  יהודה  רבי  של  קברו 
שם הם ישבו, סעדו ודיברו דברי 
אמר  הסעודה  לאחר  תורה. 
"כבוד  לאר"י:  בוכים  קול  הרב 
צדיקים  שאתם  רואה  אני  הרב, 
לי  תאמרו  בבקשה  קדושים, 
להיות  כדי  לעשות  צריך  אני  מה 
לצום  משתדל  אני  אמנם  צדיק? 
כל יום.. אבל אני לא יודע אם זה 

מספיק?.." 
אני  "אם  ואמר:  האר"י  לו  ענה 
לעשות  מבטיח  אתה  לך,  אגלה 
כמצוותי?" ענה הרב 'קול בוכים': 
"כן, בוודאי! מה שיאמר לי כבוד 
האר"י:  ואמר  ענה  אעשה."  הרב 
"דע לך שהנשמה שלך נקיה מכל 
חטא ועוון, ואין אתה צריך לצום 
אתה  להיפך!  אלא  וכלל...  כלל 
בריא  אוכל  יום  כל  לאכול  צריך 
לעבודת  חזק  שתהיה  כדי  ומזין 
כך  כל  ה'  כי  וללימוד התורה.  ה' 
יהודי  ומכל  ממך  לשמוע  שמח 

בוכים"  "קול  הרב  הלך  תורה.."   דברי 
וקיים את דברי האר"י הקדוש.

ggg
 לאחר מכן, הגיע רבי משה גלנטי, ושאל 
את האר"י הקדוש: "ומה איתי? האם יש 
המצח  על  הסתכל  האר"י  עוון?"  איזה  לי 
צדיק  אתה  הרב,  "כבוד  לו:  אמר  שלו 
של  עוון  לך  שיש  אני  רואה  אולם  גדול 
לבכות:  והתחיל  משה  רבי  "שמע   'גזל' 
זוכר  איני  גזל?  של  עוון  לי  יש  "האמנם? 
כלל שלקחתי דבר גזל מעודי?.. איך יכול 
על  ישב  שלו,  לבית  חזר  הוא  להיות?.." 

הרצפה והתחיל לבכות...

בוכה  בצערו,  יושב  ראוהו  ביתו  בני 
ומתחטא התעניינו לפשר צערו ובכיו. ורבי 
הקדוש  האר"י  דברי  על  להם  סיפר  משה 
יש  הרי  "אבא,  ביתו:  בני  לו  הציעו  אליו. 
יש פועלים  ובמפעל  לך מפעל של בגדים, 
אתה  שמא  שעובדים.  רבים  ופועלות 
ולא  ידיעתך  חייב לאחד מהם כסף מבלי 

שילמת לו. תקרא להם ותשלם להם.."

העצה,  למשמע  משמחה  משה  רבי  קפץ 
כאן  יש  "אם  ואמר:  העובדים  לכל  קרא 

ויזכיר  שיבוא  כסף  לו  חייב  שאני  מישהו 
לי כי רוצה אני לשלם את חובי." אבל אף 
אין  כי  משראה  ענה.  ולא  דיבר  לא  אחד 
בה  שם  קערה,  לקח  ומצפצף   פה  פוצה 
כמות גדולה של מטבעות כסף ואמר: "אם 
יש כאן מישהו שאני חייב לו, שיבוא לבד 

וייקח כמה שאני חייב  לקערה עם הכסף 
שהייתה  אחת  אישה  באה  לפתע,  לו.." 
לקחה  לקערה,  התקרבה  במפעל,  עובדת 

שתי מטבעות קטנות והלכה...
מיד   הקדוש,  האר"י  אל  חזר  משה,  רבי 
האר"י:  לו  אמר  הבית  פתח  אל  שנכנס 
"אשריך ואשרי חלקך רואה אני שהחזרת 
את הגזל!! עתה, הינך צדיק בלי שום עוון.. 
כי האישה שלקחה את המטבעות הייתה 
יותר,  יותר מכולם וטורחת  מכינה בגדים 
.. ועתה  ולכן היה מגיע לה משכורת יותר 

כשהיא לקחה את - אין לך עוון.."
ggg

גזל מקטרג בראש
רבי אברהם גלאנטי ז״ל ביקש פעם מרבינו 
ואמר:  האר״י  תמה  לנפשו.  תיקון  האר"י 
גלאנטי  אברהם  ר׳  כמו  גדול  רב  כיצד 
אברהם:  ר'  לו  אמד  תיקון.  ממני  מבקש 
רשום  אם  ויראה  במצחי  מר  נא  יסתכל 
בשם  משביעו  אני  יש,  ואם  עון  שמץ  בו 
הקדוש שיאמר לי מהו. נסתכל האר״יז׳ל 
לו: אני רואה רשום במצחו  במצחו ואמר 
ואמר: אם  ר' אברהם  גזל. נשתומם  שמץ 
עון גזל אנא אני בא. וכך הלך  יש בי 

שק  ולבש  ועצוב,  אבל  לביתו  

אורגים  שהיו  הפועלים  לכל  וקרא  ואפר 
והנה  הרב  את  וכשראו  בגדים.  בשבילו 
הוא בשק ואפר נשתוממו. אמר להם הרב 
להיכנס  רוצה  ואיני  ודם,  בשר  שאני  דעו 
אם  ואילך  מכאן  ולכן  עצמי.  ע"י  לגיהנם 
ממני  להוציא  בשכרכם  הרבה  תדקדקו 
מה  האחרונה,  הפרוטה  סוף  עד 
ואיני  לכו לשלום,  ואם לא,  טוב. 
רוצה שתעבדו עוד למעני. אמרו 
לו הפועלים: איזה חשבון יש לנו 
שנכנסנו  היום  מן  שהרי  לעשות, 
בכסף  ברכה  ראינו  למלאכה 
לאכול  לנו  ויש  מידך,  שלקחנו 
בינינו  ואין  ולחסוך,  ולשתות 
שנתת  ממה  חשבון  שעשה  אחד 
ומן המלאכה שעשינו. אמר הרב: 
אכן נודע הדבר. זהו מכשול הגזל 
חשבון  עשינו  לא  כי  בידי.  שיש 
על הכסף שאני חייב לכם. ועתה 
וכל  בפניכם,  כסף  אשים  הבה 
ותמחלו  שרוצה.  כמה  יקח  אחד 
ור'  בינינו.  שעבר  מה  כל  על 
ולא  בפניהם,  כסף  שם  אברהם 
אפילו  לקחת  מהם  אחד  רצה 
אחת  מאשה  חוץ  פרוטה אחת, 
שתי  ולקחה  ידה  שהושיטה 
אנו  ואמרו:  ענו  וכולם  פרוטות. 
עד  גמורה  במחילה  לך  מוחלים 

סוף פרוטה אחרונה.
המדרש  לבית  והלך  הרב  עמד 
של הרב האר״י. יצא הרב האר״י 
נצטער  האם  לו:  ואמר  לקראתו 
הגזל  ספק  על  צער  אותו  כל  מר 
לו  אמר  במצחו?  רשום  שראיתי 
איסור  הדבר  קל  וכי  אברהם:  ר' 
ספק גזל עכשיו רוצה אני שישוב 
רשום  עדיין  אם  במצחי  ויסתכל 
האר״י  הרב  נסתכל  הסימן. 
רואה  איני  עכשיו  ואמר:  במצחו 
גילה לו האר״י שספק הגזל  כל סימן. אז 
שהושיטה  הפרוטות  ב'  היו  בידו  שהיה 
שהאשה  היה  והעוון  ולקחה.  האישה 
הזאת היתה האורגת המומחית בין כולם 
בשוה  ולקחה  שכר,  יותר  לה  מגיע  והיה 
עם כולם, ולכן דקדקו עמו בשמים ורשמו 
על מצחו הסימן הנ״ל, שלא היה הגון מה 

שעשה.
זכותו יגן עלינו אמן

נא להתפלל לרפואת הרב 
מאיר בן עדה הי"ו. משה 
בן אידה, תמר בת מרים

מתקן הנשמות
לרגל יומא דהילולא האר"י הקדוש ה' אב

ספר "פי הבאר" מאת 

הרב אליעזר רפאל ברוידא 

הי"ו פירושים מתוקים על 

פרשת השבוע בהמלצת 

נלהבת של מו"ר.



חינוך 
מאת הרב יצחק אבוחצירא. יועץ חינוכי, מאבחן ומטפל.באהבה

ימי בין המצרים

יו”ל ע”י  מוסדות "חוט של חסד" 
רח' שמואל הנביא 13 ת.ד. 57669 י-ם
טל’ 02-5812210  פקס 02-5812252
לקבלה בדוא”ל ולתגובות כתבו לנו:  

5812210@gmail.com 

לייעוץ טלפוני ללא תשלום/או  לתיאום פגישה
צור קשר בימים ג' - ד' משעה 8-10 בערב

נייד: 0548-434-435
a0548434435@gmail.com :מייל

אנו נמצאים בתקופת שלושת השבועות.
שבעה עשר בתמוז שחל לפני שבועיים, מוכר 
לכולנו כיום תחילת החורבן, מפני שביום זה 
המקדש  בית  בימי  ירושלים  חומות  הובקעו 
הרומי,  המצביא  הרשע  טיטוס  וחיילי  השני 

פרצו לעיר קדשינו. 
המשנה במסכת תענית )פ"ד מ"ו( מונה חמש 
פורענויות קשות שאירעו לאבותינו ביום זה: 
ְבָעה  ׁשִ ּבְ ֲאבֹוֵתינּו  ֶאת  ֵאְרעּו  ְדָבִרים  ה  ָ "ֲחִמּשׁ
ִמיד,  רּו ַהּלּוחֹות, ּוָבַטל ַהּתָ ּבְ ּתַ ַתּמּוז: ִנׁשְ ר ּבְ ָעׂשָ
ְסְטמֹוס ֶאת הּתֹוָרה,  ַרף ַאּפָ ְוָהְבְקָעה ָהִעיר, ְוׂשָ

ֵהיָכל".  ְוֶהֱעִמיד ֶצֶלם ּבַ
לפני  לאבותינו  אירעו  אלו  קשות  צרות 
שהחלה  זו  שנייה  גלות  אך  שנה,  כאלפיים 
מיום י"ז בתמוז עד יום ט' באב שבו נשרף בית 
קדשינו ותפארתינו, ממשיכה בעוונותינו עד 
בית  נבנה  שלא  דור  "כל  שהרי:  אנו,  ימינו 

המקדש בימיו כאילו נחרב בימיו".
איכה יועם זהב?

המצרים"  בין  "ימי  כשתקופת  שנה  מידי 
נוכל  כיצד  בדילמה:  נמצאים  אנו  מגיעה, 
התקופה  של  והאבל  הצער  את  "לחיות" 
נוכל להרגיש את הצער של  כיצד  הקשה הזו. 
"כאילו חרב בימיו" ולהעביר את ההרגשה הזו 

לילדינו- לדור הצעיר.
הם:  שלנו  שהבעיות  כאילו  נדמה,  לרגע 
לאיזה  או  בבנק,  המינוס  הבית,  של  השיפוץ 
קייטנה נרשום את הילדים בכדי שלא ישגעו 
האבל  הרגשת  ואילו  בבית,  היום  כל  אותנו 

בתקופה זו "נדחקה" לפינה.
זה לא שלא צמנו בתענית יז' בתמוז, או איננו 
השבועות,  בשלושת  האבלות  במנהגי  נוהגים 
אדרבה כולנו נמנעים משמיעת מוזיקה ושאר 
כמנהגי  אחד  כל  מתאבלים  כולנו  ההלכות, 
שנה  בכל  המקדש,  בית  חורבן  על  אבותיו 
ביום תשעה באב אנו לא אוכלים ולא שותים, 
לבית  מגיעים  כולנו  וכו'  עור  נעלי  נועלים  לא 
ונוהגים  ומגילת-איכה  קינות  לקרא  הכנסת 

מנהגי אבל מיוחדים, 
על  קורא  החזן  בעוד  מחדש,  שנה  מידי  אך 
בית  על  לאבותינו,  שארעו  הרבות  הצרות 
לפתע  אנו  השכינה,  צער  ועל  שחרב  המקדש 
הזו  האבל  מאווירת  רגשית  מתנתקים 
ומרגיעים את הלב שלנו שכאילו הכל בסדר, 
על  ולא  "פעם"  שקרה  משהו  זה  דאגה  אל 

משהו שקשור אלינו "כאן ועכשיו".
מייד לאחר הקינות, אנו שוקעים בענייני היום 
כדי  תוך  הקיץ,  חופשת  את  ומתכננים  יום 
תפילה מעומק הלב שהצום כבר יעבור בקלות 

והמזגן ימשיך לעבוד בתפוקה מלאה.
מבצע שלמה

בואו נודה בזה, קצת קשה לנו להתאבל באמת 
אסון  על  שנה,  אלפיים  לפני  שקרה  דבר  על 
שמעולם לא ראינו, ושלא כל כך חסר לנו בחיי 

היום יום.
לנו,  כואב  לא  המקדש  בית  חורבן  כאשר 
רגשותיו  את  ולהעביר  להמחישו  נוכל  כיצד 
באמת  אנו  כמה  עד  נרגיש  כיצד  לילדינו?! 

בגלות ונצעק לה' מעומק הלב "עד מתי"...
נפלא  בסיפור  אתכם  לשתף  לי  תרשו 

שקראתי והוא מועתק כלשונו: 
עבדתי  חיי,  של  העשרים  שנות  בתחילת 
באתר-הקרוונים  ומדריכה  מֹוָרה  בתור 
ליד גדרה. אתר  "בת-חצור", שהיה ממוקם 
שבו היו 700 קרוונים, שאכלסו אלפי עולים 

חדשים מאתיופיה.
היה זה ממש זמן קצר לאחר "מבצע שלמה", 
 14,500 בערך  לארץ  הובאו  שבו  מבצע 

יהודים מאתיופיה, ברכבת אווירית. 
לא היה לי ספק ביהדותם. הם שמרו שבת, 
מסורת  על  שמרו  החגים,  רוב  את  הכירו 
היה  ברור  אך  ושמרני,  אדוק  באופן  יהודית 

שלא הכל היה ידוע להם. 
כנראה הנתק שעברו במשך כל השנים הללו, 

השפיע על עולם המסורת שלהם. 
במאות  עמנו  על  עבר  מה  הכירו  לא  הם 
השנים האחרונות ואפילו לא הכירו את חג 
שהאירועים  כנראה  חנוכה.  את  או  פורים 
הניתוק  לאחר  התרחשו  הללו  ההיסטוריים 
על  שמעו  לא  הם  ולכן  לבינם,  בינינו 
כתוצאה  שנגזרו  ההלכות  על  או  האירועים 

מכך לאורך הדורות.
אביב הגיע פסח בא...

להתחיל  והחלטתי  ניסן,  חודש  ראש  הגיע 
ללמד בכיתה על חג הפסח.

היו לי בכיתה 20 תלמידים בכיתות ג'-ו' )הם 
שובצו על פי רמת הקריאה שלהם, ולא לפי 
גילם הכרונולוגי(. התכנון שלי היה, ראשית, 
לקשור את חג הפסח לחגים האחרים, בכך 
שאזכיר להם את נושא שלושת הרגלים, את 
נהג  ישראל  שעם  בשנה  המועדים  שלושת 

לעלות לירושלים לבית המקדש. 
תזכורת  רק  הזו,  בהקדמה  לקצר  התכוונתי 

קטנה, ומייד לפתוח בנושא חג הפסח.
"היום ראש חודש ניסן, וזהו חודש שבו אנו 
חוגגים את חג הפסח", פתחתי את השיעור. 
בפסח  הרגלים.  משלושת  אחד  הוא  "פסח 
לבית  לירושלים,  לעלות  היהודים  כל  נהגו 

המקדש". 
וקטע  התלמידים  אחד  קפץ  זה,  בשלב  אך 
בבית  פעם  היית  את  "המורה,  דברי:  את 

המקדש?!"
קצת  שהוא  הבנה  מתוך  אליו,  חייכתי 
ממש  היה  זה  פתאום,  מה  "לא,  מבולבל. 

מזמן!"
זוגות  כמה  נוספו  ואליו  התעקש,  התלמיד 
עיניים: "כן, בסדר, מזמן, אבל את היית שם? 

היית בבית המקדש, פעם מזמן?"
שוב חייכתי, הפעם קצת מבולבלת. חשבתי 
לעצמי, מה הוא לא מבין? אולי העברית שלי 

קשה לו? 
מה  "לא,  בבהירות:  להסביר  החלטתי 
פתאום, זה היה ממש ממש ממש לפני הרבה 
מאד שנים. לפני הרבה הרבה זמן!", קיוויתי 

שהפעם הבהרתי את עצמי כראוי.

אליו,  הצטרפו  התלמידים  שאר  כעת  אך 

להיות  זה  איך  "המורה,  ביחד:  בהמולה  ושאלו 
המקדש,  בית  נראה  "איך  המקדש?",  בבית 

ראית את הכהן הגדול, הקרבת קורבנות?"
"לא"  ההמולה,  כל  עם  קורה  מה  הבנתי  לא   

עניתי להם "אף פעם לא הייתי בבית המקדש".
"אבל למה אף פעם לא היית שם, למה לא נסעת 
לירושלים לבית המקדש?" התחילו כולם לצעוק 

לעברי... 
"שקט!", ניסיתי להרגיע את הרוחות, "תקשיבו, 
לפני  מקדש  בית  לנו  היה  המקדש!  בית  אין 
הרבה מאד שנים, אבל היום אין! הוא חרב! הוא 
נשרף! אני לא הייתי שם, אבא שלי לא היה שם, 
סבא שלי גם לא! כבר אלפיים שנה שאין לנו את 

בית המקדש!".

הסיפור?  מה  ושוב,  שוב  המילים  את  אמרתי 
לא  הם  למה  לתוכה,  כולנו  שנולדנו  מציאות  זו 

מבינים, למה הם כל כך מוטרדים מזה?!
ויותר,  יותר  התגברה  רק  בכיתה  ההמולה 
באמהרית,  ביניהם  לדבר  התחילו  הם  כשכעת 
ואני  מתווכחים, מתרגמים, מסבירים, צועקים, 

כבר לא מצליחה להשתלט על הסדר בכיתה.
לסיום  הספר  בית  פעמון  שצלצל  לפני  עוד 
במהירות  חפציהם  את  אספו  הם  הלימודים, 
הספר  מבית  יצאתי  אני  ואף  הביתה  ורצו 

בעקבותיהם מותשת ומבולבלת לגמרי.
למחרת...

שהביא  באוטובוס  עמדתי  שלמחרת,  בבוקר 
האתמול  יום  כשאירועי  הספר,  בית  אל  אותי 
כמעט  למעשה,  אותי.  הטרידו  ולא  כמעט 
שכחתי לגמרי מכל הסיפור. תכננתי היום ללמד 
שלא  כך  והנדסה,  חשבון  כמו  מקצועות  רק 

חשבתי על נושאים אחרים.
ממנו  ירדתי  שלי,  לתחנה  האוטובוס  כשהגיע 
והתחלתי לצעוד בשלווה לכיוון שער בית הספר, 
השומר שעמד בשער קיבל את פני במבט קצת 
פה  קורה  "מה  אלי,  פנה  הוא  "תגידי",  מבוהל. 

היום? יש לך מושג?"
ניסיתי להיזכר אם יש איזו פעילות מיוחדת, או 
הצלחתי  לא  אך  ממנו,  ששכחתי  מסוים  טקס 

להיזכר במשהו חריג.
"למה?", שאלתי אותו, "מה קרה?"

בית  פתח  לכיוון  הצביע  ורק  לי,  ענה  לא  הוא 
הספר.

לא  התקהלות  שם  וראיתי  מבטי,  את  הרמתי 
כנראה  מבוגרים,  אתיופיה  עולי  של  קטנה 
הוריהם של התלמידים. מה הם עושים פה? ועל 
ניגשתי אליהם, מנסה  מה כל הצעקות שלהם? 
מה  על  שהבנתי,  האמהרית  מעט  מתוך  להבין 

כל הרעש.
לו שקט  כשהתקרבתי אליהם, פתאום השתרר 
גמור. אחד המבוגרים שידע עברית ברמה טובה 
הילדים  של  המורה  "את  אותי:  שאל  יותר, 

שלנו?"
"כן", עניתי, "מה קורה פה, אדוני?"

לנו  ואמרו  הביתה,  אתמול  חזרו  "הילדים 
שאין  להם  סיפרה  אותם,  שמלמדת  שהמורה 
להם  להגיד  יכול  מי  בירושלים.  בית-המקדש 
דבר כזה?", הוא הביט עלי במבט כועס, כאשר 

איתו כל מבטי הנוכחים מופנים כלפי.
על מה את מדברת? 

המקדש,  בית  על  דיברנו  להם.  אמרתי  "אני 
הבהרתי  אז  מבולבלים,  קצת  שהם  הרגשתי 
שבית המקדש נשרף לפני אלפיים שנה, ושהיום 
כל  מה  על  הכל.  זה  בית-מקדש.  שום  לנו  אין 

המהומה?"
הוא הביט עלי במבט לא מאמין. "מה? על מה 

את מדברת?"
לא  "אני  מבולבלת.  יותר  עוד  הייתי  עכשיו 
להם  הזכרתי  פשוט  הכעס?  כל  מה  על  מבינה. 
שבית המקדש הוחרב, שאינו קיים היום, היום 

בירושלים אין לנו בית מקדש".
האיש פנה לשאר חבריו, ותרגם עבורם בגמגום 
ההמולה  פתאום  דברי.  את  רועד  ובקול 
מאשר  יותר  גבוהים  בטונים  אך  התחדשה, 
קודם. הנציג שלהם השתיק את רעיו, ושוב פנה 

אלי. "את בטוחה?"
בטוחה?  "מה  מדבר.  הוא  מה  על  הבנתי  לא 
אם בית המקדש חרב? ברור שאני בטוחה!", 
לא הצלחתי להסתיר את החיוך מעל פני. איזו 

סיטואציה מוזרה, חשבתי לעצמי.
תרגם  דרמטי  ובטון  לחבריו,  פנה  שוב  האיש 

את דברי.
נראה היה שבשלב הזה סוף סוף הובן המסר, 
לא  שמעולם  שונה  מחזה  התחיל  כעת  אך 

חוויתי;
פרצה  השנייה  האדמה,  על  נפלה  אחת  אישה 
בי  הביט  לידם  שעמד  גבר  לב,  קורע  בבכי 
קפוא כלא מאמין. קבוצה של שלושה גברים 
התחילו לדבר ביניהם בשקט, מילים מהירות, 
מבולבלות ומתקשות להאמין; הילדים עמדו 
בצד, הביטו במתרחש במבוכה ניכרת, חלקם 
פרצה  אישה  עוד  הוריהם;  את  חזק  חיבקו 
בקול  וליילל  לקונן  והחלה  נרגש  בבכי  לפתע 

בוכים. 
עמדתי מולם, המומה ומאובנת על מקומי.

איוב  בשורת  אליהם  הבאתי  כאילו  הרגשתי 
שהייתה קשה מנשוא. כאילו בישרתי להם על 

מותו של אדם אהוב. 
קבוצת  מול  עמדתי  בחיי,  הראשונה  בפעם 
בית  חורבן  על  התאבלו  שממש  יהודים 
ברגשותיי  שלטתי  לא  שבירושלים,  המקדש 

ופרצתי אף אני בבכי מרטיט!
באותו הרגע הבנתי

באב.  תשעה  הגיע  שוב  חודשים,  כמה  לאחר 
הגעתי כמו בכל שנה לבית הכנסת, כולם כבר 
ישבו על הרצפה, וקריאת מגילת איכה החלה, 
ופתאום כשקראתי את הפסוקים הראשונים: 
ָהְיָתה  ָעם  ִתי  ַרּבָ ָהִעיר  ָבָדד  ָבה  ָיׁשְ "ֵאיָכה 
ְיָלה ְוִדְמָעָתּה ַעל ֶלֱחָיּה  ּלַ ה ּבַ כֹו ִתְבּכֶ ַאְלָמָנה... ּבָ ּכְ
ָבּה  ְגדּו  ּבָ ֵרֶעיָה  ל  ּכָ אֲֹהֶביָה  ל  ִמּכָ ְמַנֵחם  ָלּה  ֵאין 

ָהיּו ָלּה ְלאְֹיִבים"...
יכולתי  לא  עיני,  את  הציפו  צער  של  דמעות 
שלא להיזכר באותו ראש חודש ניסן. במבטים 
ההורים,  של  בצעקות  הכועסים,  הילדים  של 
של  האומלל  בשקט  האימהות,  של  בבכי 
הגברים, בהלם שהשתרר לשמע בשורה כל כך 
בעיניים  החורבן  את  רואים  הם  כאילו  קשה. 

גשמיות...
באותו הרגע גם אני הרגשתי!

הפטרה: חזון ישעיה בן אמוץ )ישעיה פרק א(

באר שבעחיפהתל אביבירושלים
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דברים חזון תשע"ז

לכל האנשים עם 
הפרצוף תשעה 
באב, זה השבוע 

שלכם תהנו!!!


