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ּפי אל בא לא ויין ּובׂשר אכלּתי לא חמדֹות ְֲִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹֻלחם
ימים ׁשבעים ׁשלׁשת מלאת ְְִִֶַָָֹֹֻעד

קלקול של לוז

יֹום ואחת עׂשרים ּפירֹותיו, ּגֹומר ׁשהּוא ועד נצֹו את ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָמׁשהֹוציא
בירושלמי ע"א)הגמרא כג מפריצת(תענית שבועות שלושת בין משווה

פרי: שנהיה עד השקד פרח שעובר לתהליך החורבן עד ירושלים חומות
רּבי אמר יֹום. ואחת עׂשרים הּבית, ׁשחרב יֹום ועד העיר, ׁשהּובקעה ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָ"מיֹום

רֹואה' אני ׁשקד 'מקל סימנא: הדא א)אליעזר הּזה(ירמיה הּלּוז מה . ֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
ּכְך יֹום. ואחת עׂשרים ּפירֹותיו, ּגֹומר ׁשהּוא ועד נצֹו את ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָמׁשהֹוציא

יֹום". ואחת עׂשרים הּבית, ׁשחרב עד העיר ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָמׁשהּובקעה
אלא שצומחים, בעצים רק לא הם צמיחה שתהליכי הוא, הדברים פירוש
אליהו הרב מרן היה כך בזמן. אותו עוצרים לא אם שמתעצם בקלקול גם
של דומה תהליך שמתאר "בחוקותי" בפרשת הפסוק את מדגיש זצוק"ל
להיות - לי תׁשמעּו לא "ואם חמור. יותר לשלב משלב הקלקול ְְְִִִֹצמיחת
ואם מצוות. מקיים לא – האּלה הּמצֹות ּכל את תעׂשּו ולא בתורה. ְְְֲִִֵֵֶַַָָֹעמלים
נפׁשכם ּתגעל מׁשּפטי את ואם העושים. באחרים מואס - ּתמאסּו ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָֹֻּבחּקתי
מצֹותי ּכל את מעשות. אחרים את מונע - עׂשֹות לבלּתי החכמים. שונא -ְְְֲִִִֶַָ

בעיקר" כופר - ּבריתי את להפרכם צויתים. שלא כופר ע"פ- כ"ו (ויקרא ְְְְִִֶֶַ
שם) רש"י לגדולפירוש ימשיך הוא אחרת בזמן, הקלקול את עצור המסקנה: .
ולהתעצם.

העליונים בעולמות - המצרים בין

ימים ׁשבעים ׁשלׁשה מתאּבל ְְִִִִִֵַָָָָֹֻהייתי
בירושלמי בטור)הגמרא של(מובא מעשיהם כוח מגיע היכן עד מסבירה

החורבן על מצטערים אנו כי אומרת הגמרא השבועות. בשלושת ישראל
הייתה ומה דניאל". שהתענה ׁשבעים ׁשלׁשה "כנגד שבועות שלושה ְִָָֹֻבמשך

מלך כורש על-ידי שמתעכב ירושלים בניין דניאל? של התענית סיבת
אלהיו יהי עּמֹו מּכל בכם "מי ישראל: לכל כותב כורש שבתחילה ְֱִִִֶַָָָֹפרס.

ּביהּו אׁשר לירּוׁשלם ויעל הּואעּמֹו יׂשראל אלהי ה' ּבית את ויבן דה ְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
ּבירּוׁשלם" אׁשר ב)האלהים א .(עזרא ֱֲִִִֶָָָֹ

לשמוח במקום הבנייה על בוכים הזקנים במלאכתו, מתרפה ישראל עם
ציווי על לקטרג ומעיזים אומץ מקבלים ובנימין יהודה צרי הבשורה. על
שבועות שלושה דניאל התאבל כך על הקפאה. צו מוציא וכורש המלך,

י) דניאל ימים:(רש"י ׁשבעים ׁשלׁשה מתאּבל הייתי דנּיאל אני ההם "ּבּימים :ַָ>ִָ?ֲִֵ@ִֵָֽBִָCְִִַDְֵָֹEָֻ>ִִָֽ
עד־מלאת לא־סכּתי וסֹוְך אל־ּפי לא־בא ויין ּובׂשר אכלּתי לא חמדֹות CֲֶֻGCָֹHְִַָָEַָIִָֹEֶ>ְִCֹ?ְְִַָJֶֹלחם

ימים" ׁשבעים י)ׁשלׁשת .(דניאל ְEֶָֹֻ>ִִָֽ

בשמים נשמעים השבועות שלושת
העליונים, בעולמות גדול רושם עשו ותעניתו תפילתו דניאל, של צערו

גבריאל המלאך את אליו שלחו ה)ומשמים כא רבה את־עיני(בראשית "ואּׂשא :ֶָָ@ֵֶַB
ּוגוּיתֹו אּופז: ּבכתם חגרים ּומתניו ּבּדים לבּוׁש איׁש־אחד והּנה DְִֵֵֶEִֶ>ָָCַ?ְִָָEֲֻ>ְִֶEְִֶָָֽCָוארא
נחׁשת ּכעין ּומרּגלתיו ּוזרעתיו אׁש ּכלּפידי ועיניו ברק ּכמראה ּופניו HִָGְְֵַָ@ָָBְֵָBְִַCֵDְֵָֹֹֽBְְַֹDְָ>ְֵCְְֶַֹכתרׁשיׁש
ייחלש שלא דניאל את לחזק בא המלאך המֹון". ּכקֹול ּדבריו וקֹול Eְָ>ְָEְָָֽ?ָקלל
ּובדּברֹו וחזק חזק לְך ׁשלֹום איׁש־חמדֹות אל־ּתירא "וּיאמר ויתייאש. @ְְַָֽ?NִֶַָֹOֲִֻIָE>ֲַָCֲַַמצערו
שנים, כמה יעברו אם גם חּזקּתני". ּכי אדני ידּבר ואמרה התחּזקּתי, BְִַDְִַָEְָֹIְֵַEֲֹ>ִִEְִִִִַָֽעּמי
וחזק! חזק כן על המקדש. בית וייבנה במלואה תתקיים הגאולה ָ?Cֲֲַַנבואת

השבועות בשלושת בשמים מלחמה
מן־הּיֹום ּכי דנּיאל אל־ּתירא אלי "וּיאמר לו: לספר ממשיך גבריאל CֵֶַֹQִַָCִֵָRִCִַCַהמלאך
דבריָך נׁשמעּו אלהיָך לפני ּולהתעּנֹות להבין את־לּבָך נתּת אׁשר ֶ?HֲTֶַָOְִֶָֽIְִָOְְִַIְִֵEֱֹ>ְְִֶCְִָָהראׁשֹון
ודבריך השמים שערי את פתחו והתענית התפילה ּבדבריָך". ְִִֶָָֽ<ֲִַואני־באתי
שר עם בשבילכם להילחם גדול כוח לנו שנתנו והם הקב"ה, לפני נשמעו
לנגּדי עמד ּפרס מלכּות "וׂשר הגאולה. את לעצור שמנסה פרס, CְַCָHֵַֹ@ְְִֶBְַצבא

לעזרני". ּבא הראׁשנים הּׂשרים אחד מיכאל והּנה יֹום, ואחד ִֵ?CְֶָCDְִֵCִָֽHֵַַIִַָEִָֹ>ִָCְְְִֶָעׂשרים



לדורות תקנה
השבועות שלושת את חכמים תיקנו דניאל, של זו ותעניתו תפילתו כנגד
בימינו גם כי שיכול. למי ותענית לתפילה באב, לתשעה בתמוז י"ז שבין
את כאן להזכיר שלא אפשר ואי גדול. ומאמץ תפילה ציון דרישת צריכה

בל הירדןהצהרת עבר כל את בתחילה שכללה ארה"ב, ממשלת מטעם פור
את הלבן בספר וצמצמה בריטניה ממשלת בה חזרה ולבסוף המזרחי,
החלוקה. לגבולות צמצמה כך ואחר בלבד, המערבי הירדן לעבר ההבטחה
קיום על ולבקש ולהתפלל לפחד. לא צריך דניאל, בימי כמו בימינו, גם
ישראל בני אחינו כל תפילת עם תפילתנו כי ולדעת האלוקית. ההבטחה
כוח וייתנו דניאל, תפילת שפעלה כשם הדרוש הרושם את בשמים תעשה
הקודש במקום הנאחזים הסט"א כוחות את להכניע אלה עליון למלאכי
אמן. בימינו במהרה שייבנה המקדש בית מבניין אותנו להרחיק ומנסים

כשבית
היה המקדש
היינו קיים,
מחוברים
לאבן דרכו
השתייה
נבנה שממנה
וכך העולם,
את המשכנו
העולם בניין
בית דרך
המקדש.
וכשנהרס
נפסקה הבית
הבנייה פעולת
של והתיקון
העולם

יין לׁשּתֹות וׁשּלא ּבׂשר לאכֹול ְְֱִִֶֶֶַָָֹֹׁשּלא

רגילה מאבלות חמור המקדש בית חורבן
יז)הט"ז ס"ק נהגו(תקנ"א דניאל, של התענית בגלל כי כתב

בחלקם. או השבועות בשלושת יין ושתית בשר אכילת לאסור
לשתות ושלא בשר לאכול שלא נוהגים "יש השו"ע: כתב כך
ויש התענית, עד חודש מראש שמוסיפין ויש זו; בשבת יין

בתמוז" מי"ז ט)שמוסיפין סעיף תקנ"א גב(שו"ע על "ואף .
שכן וכל יין, ושותין בשר דאוכלין לן קיימא גמור דבאבל
המקדש בית דחרבן כיון טפי צערא בעינן הכא ישנה. אבילות

טובא" קיט)חמיר ס"ק יותר(כה"ח אבלות דיני נוהגים כאן .
המקדש. בית בחורבן עוסקים כי רגילה, מאבלות חמורים

הּמזּבח, ּגּבי על מקריבין ׁשּמּמנּו ּבׂשר ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹנאכל
ּבטל? ְְֵָָָועכׁשיו

יוסף על(תקנא)בבית באבלות שבגללו הטעם את הסביר
יותר יין ובשתיית בשר באכילת החמירו המקדש בית
הקרבנות שבטלו לפי היא שהסיבה ואומר רגילה, מאבלות

בגמרא שמובא כמו ע"ב)והנסכים. ס ּכׁשחרב(ב"ב רּבנן, "ּתנּו :ְֶַַָָָָ
וׁשּלא ּבׂשר לאכֹול ׁשּלא ּביׂשראל, ּפרּוׁשין רּבּו ּבּׁשנּיה, ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹהּבית
מה מּפני ּבני, להן, אמר יהֹוׁשע, רּבי להם נטּפל יין. ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻלׁשּתֹות
נאכל לֹו, אמרּו יין? ׁשֹותים אּתם ואין ּבׂשר, אֹוכלים אּתם ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹאין
ונׁשּתה ּבטל? ועכׁשיו הּמזּבח, ּגּבי על מקריבין ׁשּמּמנּו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּבׂשר
אם להם, אמר ּבטל? ועכׁשיו הּמזּבח, ּגּבי על ׁשמּנּסכים ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָיין,
ּבפירֹות. אפׁשר מנחֹות? ּבטלּו ׁשּכבר נאכל, לא לחם - ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹּכן

נ לא ּבפירֹותּפירֹות אפׁשר בּכּורים? ּבטלּו ׁשּכבר - אכל ְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹֹ
כתבה ובאמת ׁשתקּו". הּמים? נּסּוְך ּבטל ׁשּכבר - נׁשּתה לא מים ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹאחרים.
הּמקּדׁש, ּבית ׁשחרב מיֹום אליׁשע, ּבן יׁשמעאל רּבי אמר "ּתניא, ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהגמרא:
ּגֹוזרין ׁשאין אּלא יין, נׁשּתה ולא ּבׂשר נאכל ׁשּלא עצמנּו על ׁשּנגזֹור הּוא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹּדין
ׁשּפׁשטה ּומיֹום ּבּה. לעמֹוד יכֹולים הּצּבּור רֹוב ּכן אם אּלא הּצּבּור, על ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּגזרה
ואין ּומצֹות, ּתֹורה מּמּנּו ּומבּטלת קׁשֹות, ּגזירֹות עלינּו ׁשּגֹוזרת ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָמלכּות
ׁשּנגזֹור הּוא ּדין הּבן, ליהֹוׁשע לּה ואמרי הּבן. לׁשבּוע לּכנס אֹותנּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָֻמּנחת
אבינּו אברהם ׁשל זרעֹו ונמצא ּבנים, ּולהֹוליד אּׁשה ליׂשא ׁשּלא עצמנּו ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹעל
מזידין". יהיּו ואל ׁשֹוגגין ׁשיהיּו מּוטב ליׂשראל, להם הנח אּלא מאליו, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּכלה
ונישואין ויין בשר לאסור ראוי היה אלישע, בן ישמעאל רבי דברי על-פי
דברי ביטל יהושע שרבי ואף אפשרי. בלתי זה אבל כולה, השנה כל

להחמיר יכולין קט לזמן אבל לעולם, יחמירו שלא היינו (גר"אהפרושין,

סופר) בחתם יששכרהגהות הבני כתב וכן א'). מאמר סוף אב הדעה(תמוז כי
כאן בגמרא שראינו בגלל היא השבועות בשלושת להתחתן לא שאומרת
נמנעים ולכן אישה. לישא לגמרי לאסור רצו המקדש, בית שמשחרב

אלו. שבועות בג' פנים כל על מנישואים

שהחיינו וברכת בגדים חידוש

השתייה אבן פסקה שבו מפני
יצירת הוא הבית חורבן בעקבות השבועות בשלושת שנאסר נוסף דבר

ערוך בשולחן כתוב שכך חדשים. ז)בגדים סעיף שאסור(תקנא אומרים "יש :
מראש בזה להחמיר ויש זה, בשבת חדשים ומנעלים חדשים בגדים לתקן
בגמרא מובא והטעם יצירה. וגם קנייה גם לאסור היא והכוונה חודש".

ח)ירושלמי שו"ע ה"א. אב,(פסחים מדעייל עמרא למשתי דלא דנהיגי "נשי :
מנהגא".

אבן פסקה שבו "מפני למנהג טעם ניתן בירושלמי כי הסביר יוסף ובית
פסקה? ולא היום עד קיימת השתייה אבן הרי שואלים, ויש השתיה".
בית כאשר פסקה. השתייה אבן שהשפעת לומר וצריך
השתייה לאבן דרכו מחוברים היינו קיים, היה המקדש
העולם. בניין את דרכו והמשכנו העולם נבנה שממנה
של והתיקון הבנייה פעולת נפסקה המקדש בית וכשנהרס

בתהלים המלך דוד שאמר וזה הרשעים(יא)העולם. כי
את במעשיהם התשתיותשגורמים את הורסים הבית, חורבן

מה־ּפעל" צּדיק יהרסּון ה\ּׁשתֹות "ּכי העולם. ג)של יא .(תהלים ִCֵֵַָָֽ?NַHִַָָֽ

הזה" לזמן "שהחיינו לברך אין פורענות בזמן
ערוך יז)השולחן סעיף שקשורה(תקנא נוספת הלכה מביא

"טוב רגילה: מאבלות יותר חמורה היא וגם חדשים, לבגדים
מלבוש, על או פרי על המצרים בין שהחיינו מלומר ליזהר
מגן וכתב המצוה". יחמיץ ולא אומר, הבן פדיון על אבל

מ"ב)אברהם זמן(ס"ק ההוא דהזמן כיון האיסור "דטעם
הטעם אין אבל הזה', לזמן 'שהחיינו לברך אין פורענות
שהחיינו". לברך אסור שאבל מצינו לא דהא אבילות, משום

חסידים בספר כתב תת"מ)וכן מחסידים(סימן חסידים "יש :
בתמוז י"ז בין חדש פרי שום אוכלים היו שלא הראשונים
הזה". לזמן וכו' שהחיינו נברך איך אמרו כי באב לתשעה
צרות חמש מנתה והמשנה פורענות, זמן הוא הזה הזמן והרי
באב. בתשעה וחמש בתמוז בי"ז הדורות לאורך שהיו
אלו בימים מסכנה נזהרים ולכן חייב. ליום חובה שמגלגלים

אלו. בימים גוי עם דין עושים ולא

שהחיינו איסור זמן
נהגו האבלות, ולא הזמן הוא שהטעם מכיוון כי בחיד"א כתב
בשבת שחל בתמוז בי"ז וגם בשבת גם שהחיינו לאסור
לא שעדיין בתמוז, י"ז בליל שגם אלא עוד, ולא ונדחה.
פורענות. זמן הוא כי שהחיינו, לברך אסור אז גם צמים,
בתמוז" י"ז מליל שהחיינו לומר שאין הצבי בארץ המנהג הוא שכן "וכתב

רז) רו- ס"ק .(כה"ח

שהחיינו לומר נכון אין עשירי ויום בליל דגם אומץ יוסף בספר שם "וכתב
לזמן והגיענו שהחיינו נאמר איך ההיכל שריפת היה עשירי יום דבכל דכיון

החרבן" וגמר בעצמו מאד מר יום והיה רח)הזה ס"ק .(כה"ח

אחרים בצומות שהחיינו
גדליה, צום האחרים, בצומות שהחיינו לברך איסור אין הזאת, מהסיבה
הצומות בליל או מתענה, שאינו למי בטבת בעשרה או אסתר תענית
פורענות. של זמן אינם האחרים הצומות כי שמתענה, למי גם - האחרים
בצומות מעדנים יאכל לא מתענה שלא מי גם כי נזהרים שאנו ואע"פ

א אין – לברךהאחרים לא להיזהר צריך ועוד בכללם. שהחיינו ברכת יסור
בדבר היתר אדם ינהג שלא רבים, בפני וכד' האחרים בצומות שהחיינו

אחרים בעיני תמוה שהחיינו,שנראה לברך ירושה שקיבלו אבלים נהגו לא זה (ומטעם

היא) ולא קרוביהם. מיתת על שמחים הם כאילו שנראה לעשות, צריכים היו שכך .אע"פ



הפרי על וברך שכח אם
ברכת עליו וברך חדש פרי המצרים בין בימי לקח אם כי אומרים יש

שהחיינו ברכת יברך ל"ה)הפרי, ל"ד סימן חיים אורח ב' חלק והברכי(כנה"ג .
הכוונות בשער כתב אחד שבמקום מהרח"ו. במנהג דעות שתי הביא יוסף
ללבוש ושלא חדש פרי שום ההם בימים מלאכול למנע להזהר צריך "גם
משמע וכו', שהחיינו ברכת עליו לברך יצטרך שלא כדי חדש מלבוש שום
בירך דכבר זה כנדון לאכול נצרך הוא אם אבל מלאכול, הוא דהזהירות

צמח יעקב מה"ר כתב אחר ובמקום שהחיינו. יברך הפרי בפריברכת (בהגה

שם) חיים חכמיעץ היו אחת שפעם זוכר כי ז"ל הרח"ו של בנו לו דסיפר
בלי אותו ואכל חדש פרי לאכול בו והפצירו אביו שלחן על אוכלין הדור

שהחיינו". ברכת

זצוק"ל: אליהו הרב מרן כתב כן 'בוראעל חדש פרי על וברך שכח "אם
ויש 'שהחיינו' עליו שיברך אומרים יש האדמה', פרי 'בורא או העץ' פרי

נוהגים" וכן - יברך שלא ריד.אומרים רד, ס"ק שם כה"ח יז. סע' שם שו"ע (עיין

צח) ס"ק שם .מ"ב

תיקנו חכמים
שלושת את
השבועות
י"ז שבין
בתמוז
באב לתשעה
לתפילה
כנגד ותענית,
תפילתו
של ותעניתו
גם כי דניאל.
צריכה בימינו
ציון דרישת
תפילה
גדול ומאמץ

עליהם מברכים שלא וגרביים נעליים חידוש
שהחיינו
חף)בכה"ח למה(ס"ק ששאל אברהם המגן קושיית את הביא

בו שחל בשבוע חדשים בגדים לתפור או לקנות נאסר
לא השבועות שלושת כל הרי אב. מר"ח או באב תשעה
רק ולא אסורים, כולם כן ואם שהחיינו. ברכת מברכים
שהחיינו איסור א. תירוצים. שני ותירץ מר"ח. או בשבוע
מברך הבן פדיון או ברית לו יש אם שהרי מוחלט. לא הוא
מצוי יהיה שלא חדש פרי יש אם הרמ"א ולדעת שהחיינו.
בגדים איסור אבל שהחיינו. עליו מברך האלה, הימים אחרי
גם הוא חדשים בגדים איסור ב. מקרה. בכל הוא חדשים
כגון שהחיינו. עליהם מברכים שלא ומנעלים בגדים על

גרביים. או נעליים

מאבלות דעתו יסיח שלא

בגדים בכיבוס שעוסק דעתו כמסיח דנראה
באב, תשעה בו שחל בשבוע לעשות שאסורים דברים יש

מהאב דעתו יסיח לא שאדם כדי חודש, מראש לדבריםאו ל
מחשש לפרנסתו לעבוד אדם על אסרו שלא ואע"פ אחרים.
אבל בה. לעמוד יכול לא שהציבור גזירה זו כי דעתו, שיסיח
את שירגיש האדם של דעתו לכוון שמטרתם דברים יש

בהם. לזלזל לאדם ואסור מהשכינה, הפרידה צער

רש"י עליו שכתב כיבוס. איסור הוא הללו מהדברים אחד
בגדים" בכיבוס שעוסק דעתו כמסיח ע"ב)"דנראה כ"ט וכתבה(תענית .

בערב שחל באב בתשעה שבת לכבוד בגדים לכבס שמקל מי כי הגמרא,
של החומרה בגלל זה וכל זה. על מקלל אביי היה אביי". עלה "לייט שבת

עצמו. באב ט' ביום הדעת הסחת

לנוכרית אמירה אף לאסור נהגו באב דתשעה חומרא משום
בגדים ליתן לא הרמ"א שפסק ממה נלמד הדעת הסחת חמורה כמה עד
מסיח כי הוא והטעם באב. תשעה אחר ולהניח לכבס נוכרית לכובסת
לכבס לה אמר ואפילו לכבס. בגדים לנוכרית שנתן בכך מהאבלות דעתו
הזמן במשך לא היא שהבעיה נבין מכאן אסור. גם – באב תשעה אחר

בהם. העיסוק בעצם אלא הבגדים, לכיבוס דאמירהשמקדישים גב על ואף
באב דתשעה חומרא משום מקום מכל שרי, בדרבנן איסורים בשאר לעכו"ם

בזה אף לאסור .נהגו

מצווה לצורך רק כביסה
מאשר יותר השכינה צער את להרגיש לאדם שמסייע דבר לך אין ובאמת
מרגיש שהוא וככל החלפה. ללא אלו חמים בימים לובש שאדם הבגדים
מי וגם השכינה. צער עם יותר שותף הוא כך – יותר הנחת חוסר את
עד חודש מראש רק אלא לכבס התירו לא – אחד חלוק אלא לו שאין

לכבס לו אסור בו שחל בשבוע אבל בו. שחל כ"ט)שבוע אות ברורה .(משנה
שבעה של מצווה לצורך בגדיה את לכבס שצריכה לאישה אלא התירו ולא

.(רמ"א)נקיים

בסרט חיים
משחקי לשחק סרטים, לראות מותר אם השואלים לכל תשובה ומכאן
אדם על נאסר אם שהרי השבועות. בשלושת קריאה ספרי ולקרוא מחשב
בדברים וכמה כמה אחת על דעתו, יסיח שלא נוכרית לכובסת בגדים לתת
אדם צריך כן ועל יומו. מצרות האדם דעת את להסיח היא שמטרתם אלו
ומעלת וחסרונה, הגלות צער על שמדבר מה כל לחפש
את וימשיך חז"ל מצוות את יקיים ובזה וברכותיה. הגאולה

חמודות. איש דניאל של דרכו

האר מׂשֹוׂש ּגלה ׂשמחה, ּכל ץערבה ְְְִֶָָָָָָָָ

השיר בטל סנהדרין משבטלה
ע"א)ובגיטין ז מנין(דף זמר, חמא, בר עוקבא למר לו שלחו :ֶֶ

גיל אל ישראל תשמח אל שנאמר להם, שלח שאסור? לנו
כעמים.

ישעיה כד)בספר המקדש(פרק בית של חורבן מתואר
עּליזים, ׁשאֹון חדל ּתּפים, מׂשֹוׂש "ׁשבת השירה: ְְִִִַַַָָֻבהפסקת
לׁשתיו: ׁשכר ימר יין, יׁשּתּו לא ּבּׁשיר ּכּנֹור: מׂשֹוׂש ְְְִִִִֵֵַַַָָָָֹֹׁשבת
ּבחּוצֹות, הּיין על צוחה מּבֹוא: ּבית ּכל סּגר ּתהּו, קרית ְְְְִִִִִַַַַַַַָָָָֹֻנׁשּברה
הארץ מׂשֹוׂש אותו הארץ". מׂשֹוׂש ּגלה ׂשמחה, ּכל ְְְְִֶֶָָָָָָָָָָערבה
לשמחה. טעם אין לכן ובטל. גלה – בירושלים בתחילה שהיה

בסוטה מח)הגמרא סנהדרין(דף "משבטלה כי מזה למדה
יין'". ישתו לא 'בשיר שנאמר משתאות, בבתי השיר בטל
שבתו משער "זקנים מהפסוק: לזה סמך הביאו שם ובגמרא
הסבירה לסנהדרין? קשור זה ולמה מנגינתם". בחורים
היתה בראשונה חסדא, רב "אמר ירושלמי: בתלמוד הגמרא
נבלה, דברי בשיר אומרים היו ולא עליהם סנהדרין אימת
דברי אומרים הם עליהם סנהדרין אימת שאין עכשיו אבל
המקדש, לבית שייכים והשמחה השירים כי בשיר". נבלה
כמו ה'. אויבי של שירים הם החורבן אחרי לנו שיש מה וכל

בתהילים המלך דוד ׁשֹובינּו(קלז)שמזכיר ׁשאלּונּו ׁשם "ּכי :ְִֵֵָ
אומרים: הגולים אבל צּיֹון" מּׁשיר לנּו ׁשירּו ׂשמחה, ותֹוללינּו ׁשיר ְְְִִִִִִִֵֵָָָּדברי

נכר?". אדמת על ה' ׁשיר את נׁשיר ְִִֵֵֶַַַָָ"איְך

את ישכח שלא ה' נשבע - ידיהם אצבעות שקטעו בזכות
ירושלים

רבתי לא)ובפסיקתא שבאו(פרשה הגולים את שראה נבוכדנצר על מסופר
עד עצמכם "הכינו להם: ואמר לוי של לשבטו קרא ובוכים. יושבים לבבל
שלכם בכינורות לפניי ותקישו שתעמדו מבקש אני ושותים אוכלים שאנו
מסתכלים אלהיכם. לפני שלכם המקדש בבית מקישים שהייתם כדרך
עכשיו אלא בעונותינו מקדשו בית שהחרבנו דיינו לא ואמרו: באלו אלו
ונטלו כולם עמדו מיד הזה? הננס לפני בכינורותינו להקיש עומדים אנו

ב כינורותיהם ותלו ונתנו(עצי)עצה בנפשותם ושלטו שם, שהיו ערבות
ידיהם הימנית)אליוני היד אותם".(בוהן ומקצצים ומרצצים פיהם לתוך



מסוגלים לא הם כי לשיר", רוצים "לא אמרו ולא נשיר" "איך אמרו לכן
הננס לפני ולנגן ציון שיר את לשיר בעיניהם חמור היה כך וכל לשיר.
זה כי שהרגישו אלא קומתו. גובה על לגלגו שהם ולא נבוכדנצר. – ההוא

ושפלים. נמוכים כך כל במקומות לנגן הקודש חילול
וקטעתם בעצמיכם שלטתם אתם הוא: ברוך הקדוש להם "אמר
על אתכם משיב אני ולציון לירמיה השבתי שלא מה חייכם! אצבעותיכם,
ימיני'. תשכח ירושלים אשכחך 'אם שנאמר: אותי. שתבעו ושכיחה עזיבה
'אם אני אף ימין, של ידיכם באצבעות שלטתם אתם אלא עוד ולא

ימיני'". תשכח ירושלים אשכחך

ׁשם מצאתי לא לוי ְִִִֵֵָָָֹּומּבני
בכם "מי המקדש בית את ויבנו שיעלו להם אומר שכורש בשעה ולכן

ויעל" עמו אלהיו יהי עמו ג')מכל א' וראשי(עזרא והלוויים הכהנים עלו
לכל והלוּים והּכהנים ּובנימן ליהּודה האבֹות ראׁשי "וּיקּומּו שנאמר ְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָָָֹֹהאבות

ּבירּוׁשלם" אׁשר ה' ּבית את לבנֹות לעלֹות רּוחֹו את האלהים שםהעיר (שם ְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ
ימיםה') ׁשם וּנחנה אהוא אל הּבא הּנהר אל "אקּבצם נאמר: כך ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָואחר

ׁשם" מצאתי לא לוי ּומּבני ּובּכהנים בעם ואבינה ט"ו)ׁשלׁשה ח' ולמה(שם . ְְֲִִִִִֵֵַָָָָָָָָָֹֹֹ
לוי? מבני מצא לא

בגמרא ותוס' רש"י ע"ב)מסבירים סט בעלי(קידושין היו הללו הלויים כי
אומר הוא לכן המקדש. בבית לעבוד בכינור, לנגן יכולים ולא מומים
שלא למד אתה מכאן ׁשם". מצאתי לא לוי ּומּבני ּובּכהנים בעם ְֲִִִִִֵֵַָָָָָָָָֹֹ"ואבינה
ובני הבנים כל אלא אצבעותיהם, את קוטעים היו החורבן של הדור רק
שלא בחו"ל. לשיר שלא כדי אצבעותיהם קוטעים היו שלהם, הבנים

למנעמיה. ולהתרגל בגלות לחיים חלילה יתרגלו

לטֹובה אֹות עּמי ְֲִִֵָעׂשה
הללו השבועות בשלושת במיוחד שנה כל לגאולה שהציפייה ספק אין
ראינו והשנה ישראל. של גאולתם למען להילחם מעלה שרי את מעוררת
הקב"ה ונתן הבית. להר לבוא מעצמם הגויים שהפסיקו לטובה, אות

מר? קאתי מתי
הרב היה ימיו כל יעקב": "היכל הכנסת בבית חזן ברנע, עזרא ר' סיפר
מלמד היה כשהוא גאולה. על הרבה מדבר היה לגאולה. אמיתית בציפייה
וקבל דרוש בחינת הם אלו שהלכות אומר היה הוא באב תשעה הלכות
לא שזה ראה אותו ששמע מי באב. תשעה יהיה שלא מקווים אנו שכר.

המשיח. שיבוא יום בכל לו מצפה היה באמת הוא שפתיים. מס
להסתכל נוהג זצ"ל הרב היה הקינות, אמירת תחילת לפני באב, בתשעה
בא אולי בחוץ, כלשהו שינוי יש האם לראות הכנסת בית חלונות לעבר
אני כבדה: אנחה מתוך לנו אומר היה בא לא שהוא רואה כשהיה משיח.
חכם רבו, על לנו מספר היה תמיד נתחיל. אז מתעכב, שהמשיח רואה
על לו ואמרו שלו הצהריים משנת אותו העירו שפעם ע"ה, הזקן צדקה

בא. שהמשיח בטוח צדקה הרב והיה בא", הוא "הנה, אליהו: הרב
יותר בשירותים משתהה היה שלא ע"ה, סאלי הבבא על הרב לנו סיפר גם
יזכה ולא משיח יבוא זה במקום שהוא כדי תוך שמא חושש היה כי מדי,
היום. וכל יום כל היום". כל קיווינו לישועתך "כי ממש פניו. את לקבל

באב בתשעה אכילה לפני ייחוד לשם
האחרון באב בתשעה זצ"ל: הרב של האישי רופאו שמבה, אפרים ד"ר סיפר
יודע הוא אם הרב את שאלתי תשעה בערב בבית. זצ"ל הרב עם להיות זכינו
חבר של בגדר זה את אומר אני האם בשאלה, לי השיב והרב יצום, לא שהוא
"אני אמר: והרב רופא, של בגדר נאמרים שהדברים לרב השבתי רופא. או

עליי קשה שזה תראה אם מחר, אותי לבקר תבוא לצום, אפסיק".אתחיל ,
הרצפה. שעל מזרן גבי על ישן הרב בריאותו, מצב אף על הלילה, בשעות
שעליו לו ואמרתי שונות בדיקות לרב עשיתי הבוקר, בשעות למחרת הגעתי
כוס עם התרופות את שאביא וביקש הסכים הרב ולשתות. תרופות לקחת
הוא... בריך קודשא ייחוד "לשם לומר: החל והוא המים את לו הגשתי מים.
בקול ולשמוע לנפשותיכם' מאוד 'ונשמרתם מצוות לקיים בא הריני
ראיתי הבנתי. ולא הרב, על הסתכלתי ושתה. הכדורים את בלע הרופא",
שותה או אוכל אותו ראיתי לא פעם אף אבל שונות, בהזדמנויות הרב את
רציתי כי שתיתי "לא השיב: והוא כך, על אותו שאלתי לברך. בלי משהו

לי". אמרת אתה כי שתיתי צמא, הייתי כי או

בדיקה בלי להיכנס להם להתיר לא הממשלה בראש ודעת בינה חכמה,
שלהם הדמים שפיכות בגלל זאת וכל וסכינים, נשק כלי עליהם שאין
והרי כלל. בעיניהם קדוש לא שהמקום בזה דעתם וגילו ה'. מקדש במקום
ישראל כלל של והרצון והתפילות שהצער מהקב"ה לטובה ואות סימן זה
הרשע כוחות את להכרית מעלה של בפמליה כוח נותן המקדש בית לבניין
ובתפארתו בכבודו בנוי המקדש בית את לראות שנזכה רצון ויהי בשורשם.

אמן. בימינו. ונתחזק!במהרה חזק חזק
dkldk daeyz
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על מיוחד איסור אין הלכתית ומבחינה המקדש. בית מחורבן הדעת את להסיח שלא לטיולים,

לחטא תיקון לפעמים בזה יש – יישובה את או הארץ חיבת את מחזק הטיול אם כן ועל זה.

לטיולים לצאת לא מציע זצ"ל אליהו הרב מרן היה – טיול וסתם רעה. הארץ על שדיברו המרגלים

גאולה. על להתפלל יותר שמתאים זמן שזה ובגלל סכנה, זמן שזה בגלל השבועות, בשלושת
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חודש ראש עד רחצה איסור אין – בריכה ולגבי אב. חודש ראש עד להסתפר מותר לספרדים

לצמצם ראוי לבילויים, מתאים זמן לא שזה כיוון אבל ולבריכה. לים ללכת מהדין מותר ולכן אב,

עמוקים ממים יתירה זהירות להיזהר חשוב עוד פעם. כל בבריכה מועט ולזמן מעטות לפעמים

סכנה. בהם שיש ומקומות
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שהוא המרגלים לחטא התיקון ממש שזה כיוון מותר וחיבתה, הארץ יישוב את לחזק היא

באב. לתשעה השורש


