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הננו להודיע על שיעורו של

הגאון רבי נתן רוטמן שליט"א
בשבת קודש לאחר תפילת מנחה

מנחה בשעה 5.30

דעה חכמה לנפשך

בברכת התורה
הגבאים

ערש"ק ט' אב תשע"וערש"ק ט' אב תשע"ו

שלמה רמת  התורה-  מדי  ללו במה 

דברים - ענייני תשעה באב

גליון
ש"ל

הערות לפרשת השבוע

הערות לדף היומימאמרים

תגובות קושיא

מדוע אינו  מבדיל, ואמר שמכיון שהיה פטור במוצ"ש שוב אינו מבדיל, כמבו' בגמ' חגיגה 
ט., לגבי חיגר ביום הראשון ונתפשט ביום שני ,שכיון שנדחה בראשון פטור, והביא הרא"ש 
מהמהר"ם מרוטנבורג, שחולק וס"ל שכיון שעד יום ד' הוא זמן הבדלה, גם אונן במוצ"ש 
צריך להבדיל אח"כ, וא"כ נראה שנחלקו  בזה דשיטת הר"י עיקר זמן ההבדלה הוא במוצ"ש 
ויום א', ומה שמבדיל גם בשאר הימים הוא רק מדין תשלומים, ומשא"כ לדעת המהר"ם 
בשאר  חיוב  עליו  חל  במוצ"ש  אונן  גם  וממילא  ההבדלה,  זמן  הוי  השבוע  כל  מרוטנבורג 

הימים, [וכ"כ הקה"י ברכות סי' ט' בשם האחרונים לבאר את פלוג' הראשונים לגבי אונן].
גדר  הרמב"ן  דלשיטת  ת"ב,  במוצאי  הבדלה  לגבי  הראשונים  פלוג'  את  לבאר  יש  ולפי"ז 
ההבדלה כל השבוע הוא תשלומין, וממילא באופן שלא חל חיוב במוצ"ש כיון שהיה זמן 
שאינו ראוי להבדלה א"צ להבדיל שוב, ומשא"כ הבה"ג והרא"ש ס"ל, שגדר ההבדלה כל 

השבוע הוא מעיקר זמן ההבדלה, וא"כ מבדיל גם בנידו"ד במוצאי ת"ב. 
אמנם כ"ז לא יתכן, שהרי הרא"ש עצמו פסק בברכות לגבי אונן במוצ"ש שאינו מבדיל שוב, 
ת"ב  במוצאי  שמבדיל  הבה"ג  כדעת  פסק  כאן  ואילו  תשלומין,  הוא  שהגדר  שלמד  ומוכח 

דהיינו ליל ב'.
ונראה לומר דזה פשוט לכו"ע שלמ"ד מי שלא הבדיל במוצ"ש מבדיל והולך עד יום ד', הגדר 
הרא"ש  דהנה  ת"ב,  במוצאי  הבדלה  לבין  אונן  בין  לחלק  יש  ואעפ"כ  תשלומין,  מדין  הוא 
ונתפשט  א'  ביום  חיגר  דין  בין  לחלק  שיש  כ'  הרמב"ן  דברי  את  שהביא  אחר  שם  בתענית 
ביום ב', לבין דין הבדלה במוצאי ת"ב, וכ' שם "ולא דמי כולי האי דהתם גופיה הוי דחוי, 
דאונן פטור מכל המצוות ודמי לחגר, אבל הכא גופיה מיחייב והזמן גורם שאין יכול להבדיל, 
וכשיעבור הזמן יבדיל" ובדבריו מבואר שהחילוק הוא האם יש הפקעה בגברא מהחיוב, או 
שהזמן גורם שאין יכול להבדיל, וא"כ נראה שבזה נחלקו הרמב"ן והרא"ש, דהרמב"ן ס"ל 
שגם לגבי ת"ב כיון שהזמן מופקע מחיוב הבדלה חשיב כאונן, וכחיגר לגבי חגיגה, וממילא 
שום  שאין  שמכיון  ס"ל  הרא"ש  אבל  התחיל,  לא  כלל  החיוב  שעיקר  כיון  תשלומין  ל"ש 
הפקעה בגברא, אלא הוי חסרון מחמת התענית, שייך חיוב הבדלה בעצם ויש ע"ז תשלומין.
גדר  שלמד  מוכח  הבה"ג  מדברי  אך  בלשונו,  וכמש"נ  הרא"ש  בדעת  לומר  שייך  כ"ז  אמנם 
שבת  במוצאי  הבדיל  שלא  מי  כמ"ד  פסק  שם  הבה"ג  דהנה  ת"ב,  דמוצאי  בהבדלה  אחר 
מר  דאמר  "ואע"ג  ת"ב,  במוצאי  הבדלה  לגבי  כתב  ואעפ"כ  כולו,  היום  כל  והולך  מבדיל 
מבדיל והולך כל היום כולו, כל היום כולו אין טפי לא, ה"מ היכא דהוא שרי למיכל אבל הכא 
דלא שרי למיכל בחד בשבתא מבדיל לאורתא דתרין בשבתא", ומדקדוק דבריו נראה שכיון 
שת"ב שחל במוצ"ש הוא זמן שאינו ראוי להבדלה, א"כ זמן ההבדלה הוא גם במוצאי ת"ב, 
ואי"ז מדין השלמה אלא שזהו עיקר הזמן, ויש לבאר שבודאי אין זה שיעור בתקנת חז"ל, 
שהרי דין הבדלה על הכוס נתקן עוד קודם חורבן הבית, אלא שלשיטת הבה"ג דין "קדשהו 
ביציאתו" נאמר באופן, שמיד בזמן הראוי להבדלה יבדיל על הכוס, וא"כ בשנה שחל בה 

ת"ב במוצ"ש הזמן הראוי להבדלה הוא במוצאי ת"ב מעיקר דינא, ולא מדין השלמה.
שמבדיל  אונן  לגבי  לבה"ג  שס"ל  יצא  לכאורה  א"כ  הבה"ג,  בדעת  הדברים  כנים  [ואם 
מלגבי  ת"ב,  מוצאי  לגבי  לחייב  פשוט  שיותר  כ'  לעיל  הנז'  הרא"ש  שהרי  המת,  לכשיקבר 
אונן שהוא דחוי בגופו, ואם ס"ל לבה"ג שבמוצאי ת"ב הוי עיקר הזמן מכיון שמוצ"ש נחשב, 
מה  כל  שלבה"ג  שנאמר  לא  אם  הרא"ש,  סברת  לפי  אונן,  לגבי  מכ"ש  מהבדלה,  מופקע 
שנתחדש שחיוב הבדלה חל בזמן הראוי הוא דוקא כאשר הזמן הראשון נחשב אינו ראוי 

לכולם כת"ב, משא"כ לגבי אונן שהוא דיחוי פרטי שאני, ויל"ע].

אבלות ונחמה
במשנתו של מרן רבינו הגרי"ש אלישיב זצ"ל

הרב זאב פינחס מנדלבסקי
עומדים אנו בימי בין המצרים הם ימי אבלות החורבן, ולהבין היטב ענין האבלות, יש בנותן 
טעם להקדים ענין הנחמה הבא אחריהן בסדר ימי השנה, גם בשנים שלא נבנה בית המקדש. 
בזה ידע האדם את אשר לפניו, תכלית אבלות מה היא. שלכא' הדברים אינן מתיישבים על 
הי'  כיצד  השתא,  עד  החורבן  מזמן  שעברו  השנים  בכל  האבלות  ימי  הסתיימו  כיצד  לב, 
שייך נחמה לאחר מכן. כל זמן שבית המקדש לא נבנה, מה מקום להפסיק האבלות, ועוד 

להתנחם. 
כתב מרן הגרי"ש אלישיב לשמו ולזכרו תאות נפש, בספר דברי אגדה, שבת נחמו היא כיום 
באמת  כי  החג.  בא  החורבן  ויום  האבל  אחרי  דוקא  זו.  בשבת  שמחה  הרגשת  ופגרא,  חג 
יום האבל, תשעה באב עשה את פעולתו והשגנו את המטרה אשר אליה כוונו אנשי כנסת 

הגדולה, הנביאים והחכמים, על כן בודאי יש לנו לשמוח וכאילו נבנה בית המקדש בימינו.     
יסודו מדברי המהרי"ל (מנהגים) שכתב, שבת נחמו הוא השבת הסמוך אחר 

יוצר  ואומר  הגואל.  ביאת  לנחמת  ויבטחו  העם  כל  וישמחו  באב,  ט' 
יום  של  ויציב  אמת  מנחה,  שאו  אופן  חי,  א-ל  ארוממך 

בדין הבדלה על הכוס בת"ב שחל באחד בשבת
הרב חנוך ישעיהו היילברון

בדין ת"ב שחל ביום א', מצאנו מחלוקת בראשונים האם חלה חובת הבדלה, ומהו זמנה, 
האפשרות הראשונה שמעלים הראשונים בשם הבה"ג (הובאו דבריו ברמב"ן בתורת האדם 
ענין אבילות ישנה וכ"ה ברא"ש תענית פ"ד סי' מ') שכתב דלכאורה לפי מה שמצינו בגמ' 
ברכות (כו.) מתפלל אדם של מוצ"ש בשבת ואומר הבדלה על הכוס, א"כ ה"ה לגבי ת"ב 
יבדיל על הכוס מבעוד יום, אמנם מסיק דלא שייך לעשות כן,  שמכיון שמבדיל מקבל עליו 
את דיני ת"ב ונאסר בשתיה, , והביא ראיה מהגמ' עירובין מ: שמבואר שם שהיה ס"ד שיקדש 
על הכוס ויאמר זמן  בעיוהכ"פ, ודחתה הגמ' שמכיון שאמר זמן קבל עליו את הצום ונאסר 

בשתיה, וה"ה בנדו"ד.  
כא]  סי'  תענית  המנהיג  בספר  [וכ"ה  מ"ד  איכא  בשם  הרמב"ן  שם  מביא  נוספת  אפשרות 
שיבדיל  במוצ"ש על הכוס וייתן לקטן לשתות, ודחה הרמב"ן שיטה זו משום דאתי הקטן 
לענין  דמצינו  כמו  למיסרך  לאתי  חיישי'  דלא  כ'  שם  המנהיג  ובספר  לכשיגדיל,  למיסרך 
קידוש  בו  ששיך  כיוהכ"פ,  לשנה  משנה  בשבת   חל  ת"ב  שאין  משום  יוהכ"פ,  של  קידוש 
חל  שת"ב  המצוי  דבר  שהוא  דמכיון  כ'  סק"ל,  תקנ"ט  המשנ"ב  אמנם  קטן,  לגבי  שנה  כל 
במוצ"ש, ממילא שייך חשש אתי למיסרך גם לגבי ת"ב, (משא"כ לענין מוצ"ש חזון שאינו 

אלא מנהג שלא לשתות יין).
הרא"ש ובמנ"ב  פסק  ב', וכן  הבה"ג שיבדיל במוצאי התענית דהיינו בליל  ולמעשה מסיק 
תקנ"ט סקל"ז, וכן אנו נוהגים לדינא . והרמב"ן שם נחלק עליו וכ' שלא יבדיל על הכוס כלל, 
[אלא שמבדיל בתפילה ב"אתה חוננתנו"].  ומבואר שם טעמו א. "דכיון דלא חזי לאבדולי 
אלא מוצאי שבת ויומו, כי אסור למיכל בהני מ"ט ליבדיל מכאן ואילך", דהנה בגמ' בפסחים 
(קז.) מצינו פלוגתא במי שלא הבדיל במוצ"ש, האם מבדיל והולך כל השבת כולה, או כל 
היום כולו דהיינו שמבדיל למחרת, והרמב"ן סבר כמנ"ד שמבדיל כל היום כולו דהיינו ביום 
ראשון, וכיון שבת"ב לא יכול להבדיל ביום א' א"כ לאחכ"מ אין דין הבדלה על הכוס דהוי 

שלא בזמנו.
להבדלה  קבעוה  שבתחילה  איתא  לג.,  ברכות  דבגמ'  לסברתו,  טעם  הרמב"ן  אומר  ועוד 
שחל  ובת"ב  וכו',  בתפילה  קבעוה  והענו  חזרו  הכוס,  על  קבעוה  וכשהעשירו  בתפילה,  רק 
במוצ"ש מכיון שכל ישראל עניים מרודים הם בגלל הצום, אין דין הבדלה על הכוס, [ולכאו' 
נראה שיש נפק"מ לדינא  בין הטעמים, לגבי חולה שאוכל בת"ב, דלטעם שאין זמן ההבדלה 
אלא במוצ"ש ממילא לגבי חולה יש חובת הבדלה, ומשא"כ לטעם שכל ישראל עניים הם 

א"כ גם חולה פטור מהבדלה].
ומוסיף  הרמב"ן דאפילו למ"ד שמבדיל והולך כל השבת כולה היינו דווקא, באופן שבמוצ"ש 
היה זמן הראוי להבדלה, ממילא יש דין תשלומין כל השבת, משא"כ בנדו"ד, כיון שמעיקרא 

במוצ"ש לא היה זמן הראוי להבדלה, לא שייך ביה תשלומין. 
ולכאו' היה נראה לבאר את פלוג' הראשונים, בהקדם מה שיש לחקור בגדר סברת המ"ד 
שמי שלא הבדיל במוצ"ש הולך ומבדיל כל השבת, האם הגדר הוא שכל ימות השבוע הם 
גם מעיקר זמן ההבדלה כמוצ"ש, או שכל ימות השבוע הם רק בגדר השלמה למוצ"ש. 

היה  ז"ל  שר"י  מביא  ב']  [סי'  שמתו  מי  בפרק  ברכות  ברא"ש  ובאמת 
תלמידיו  אותו  שאלו  המת  שנקבר  ואחר  במוצ"ש,  אונן 



כאשר נתבשרתי על הידיעה הקשה בפטירת ראש הישיבה הגדול והחביב, הגאון רבי משה 
מרדכי חדש זצ"ל, הרגשתי ואמרתי מיד, הרי זה חורבן בית המקדש!

הגרי"ש  מרן  ובתוכם  עולם,  גדולי  כמה  נסתלקו  המצרים  בין  שבימי  בחוש  רואים  ובאמת 
אלישיב זצ"ל. ובתשעת הימים עצמם הסתלק אדוננו האר"י הקדוש זיע"א.

בית חיינו
וכבר הובאו דבריו של רב סבא הגדול מרן רבי יוסף חיים זוננפלד זצ"ל, על פרש"י בתחילת 
פרשת פקודי שכתב, "אלה פקודי המשכן משכן העדות - המשכן משכן, שני פעמים, רמז 
למקדש שנתמשכן בשני חורבנין על עונותיהן של ישראל". והקשה אם חורבן בית המקדש 
מוגדר כמשכון שהקב"ה לקח מכלל ישראל, א"כ מדוע לא מחזירים לנו את המשכון, הרי 
ההלכה היא שלא לוקחים מהעני משכון שהוא נצרך לו לכדי חייו, וא"כ בית מקדשנו שהוא 
בית חיינו היה צריך להיות שלא יקחו מאיתנו כל כך הרבה זמן, ומדוע בית המקדש נלקח 

ונתמשכן זמן כה רב, ועדיין לא הוחזר לנו.
"בית  בבחינת  המקדש  בית  את  מרגישים  לא  העולם  שרוב  הפגם,  גופא  שזה  ביאר  אלא 
ולא  מתעכב  המשכון  כן  ועל  חייו,  כדי  בגדר  זה  אין  וממילא  בלעדיו,  אפשר  שאי  חיינו" 

מושב לנו.
אבל אילו היינו מרגישים את בית המקדש שהוא ממש "בית חיינו" ואי אפשר בלעדיו, היו 

בוודאי מחזירים לנו מיד את בית המקדש.
ולכן, בואו ונתעורר מאוד לפחות בשבוע הזה עד שבת קודש שהוא יום תשעה באב, להרעיש 

ולהזעיק שמים וארץ, כל אחד לפי כוחו, ולהתחנן על החזרת המשכון.
והנה בגמ' בברכות (דף ל"ב ב') איתא, "ואמר רבי אלעזר, מיום שחרב בית המקדש ננעלו 
שערי תפלה, שנאמר גם כי אזעק ואשוע שתם תפלתי. ואע"פ ששערי תפלה ננעלו, שערי 
דמעה לא ננעלו, שנאמר שמעה תפלתי ה' ושועתי האזינה אל דמעתי אל תחרש וכו'. ואמר 
רבי אלעזר, מיום שחרב בית המקדש נפסקה חומת ברזל בין ישראל לאביהם שבשמים, 

שנאמר ואתה קח לך מחבת ברזל ונתתה אותה קיר ברזל בינך ובין העיר".
ברזל  וחומת  תפילה,  שערי  ננעלו  המקדש,  בית  שנחרב  קשה  המצב  כמה  מזה  רואים 

מפסיקה בין ישראל לאביהם שבשמים.
ולכן, הנני מבקש ופונה מקירות לבי, לכל אחד ואחד מקטן ועד גדול, אנשים נשים וטף, 

תזעקו ותתחננו בדמעות לאבינו שבשמים, שיחזיר לנו את המשכון.
הנה ידוע ליודעי חן ש"אמא" זה מרמז על השכינה, וא"כ הצעקה והתחינה צריכה להיות 
באופן פשוט מתוך אמונה פשוטה וחזקה, "אבינו שבשמים, אבא אבא תחזיר לנו את אמא, 
גדולים  כבר  הם  ומחוץ  מבית  רח"ל  והאסונות  הרבות  הצרות  יותר,  כבר  יכולים  לא  אנחנו 
מנשוא, וכל אלו הם משורש חורבן בית מקדשנו. אוי אוי אנחנו זקוקים לאמא, וזה ממש 

חיינו - בית חיינו".
בית  שחרב  מיום  אלעזר,  רבי  "ואמר  כתוב,  לעיל  שהובאה  בברכות  הגמרא  בדברי  והנה 

המקדש נפסקה חומת ברזל בין ישראל לאביהם שבשמים".
ולכאורה אם יש חומת ברזל, איך אפשר באמת להתקרב אל אבינו שבשמים.

ונראה לומר דהנה מובא בגמרא בקידושין (דף ל' ב'), "תנא דבי רבי ישמעאל, בני אם פגע 
שנאמר  מתפוצץ,  הוא  ברזל  ואם  נימוח  הוא  אבן  אם  המדרש,  לבית  משכהו  זה  מנוול  בך 
הלא כה דברי כאש נאם ה' וכפטיש יפוצץ סלע וכו'". רואים מזה שכח התורה הוא כה גדול 

ונשגב שמפוצץ את הברזל.
וי"ל שזה הכח לפוצץ את החומת ברזל בין ישראל לאביהם שבשמים, ללמוד את התורה 

הקדושה, ובכח התורה תתפוצץ הברזל.
הקב"ה  לפני  בדמעות  ונתפלל  ונוסיף  בתורה,  מאוד  נתחזק  כאשר  הללו  בימים  וממילא 
שיבנה את בית המקדש, הרי שתי הכוחות האלה יועילו לפוצץ את החומת ברזל ולפתוח 
לנו את כל השערים, עד שהקב"ה יחוס וירחם עלינו ויחזיר לנו את המשכון ויבנה את בית 

מקדשנו.

 אוהבי ה‘ המחכים בבנין אריאל
הרב אשר מילר

נחליאל  מתן  כמקבלי  ושמחו  שישו  קודש  השבת  ביות  אריאל  בבנים  המחכים  ה‘  אוהבי 
[מתוך זמירות שבת] 

אוהבי ה‘ המה יראי ה‘ האמיתיים – אלו אשר ראוי להם להיות דואגים ומצירים על חורבן 
בית המקדש [או“ח א ג], אלו אשר דמעתם להם לחם יומם, ליבם ליבם על ירושלים אשר 
אכול  להם  יערב  איך  וכי  השבת?  ביום  וישמחו  ישישו  זה  איך  יושב,  מבלי  שממה  יושבת 
ושתות כאשר יראו איך נמרים יסחבו את כפיריך, עיניהם הלא כלות ומחכות בבנין אריאל? 

על קושי‘ זו בא המשורר גם בתשובתו:
לו  שעטרה  ’בעטרה  נחליאל  מתן  מקבלי  ה‘  אוהבי  נפשכם  עליכם  ותשוח  תזכרו  הלא 
אמו ביום חתונתו‘ זו מתן תורה, כלום חסר לכם דבר - בהעדר בית משכן ומקדש? כלום 
המשכן  ענין  כל  אדרבה!  הלא  משהו?  חסירה  היתה  זר  בהם  התערב  לא  אשר  שמחתכם 
והמקדש היה רק לבנות בית להמשך הגילוי הגדול של מתן תורה, כי אז יצא ה‘ לקראתכם 
כחתן היוצא לקראת כלה, וכרת אתכם את הברית לעולמי עד, וקולו שמעתם מתוך האש, 
והיה זה בתכלית הגילוי האפשרי. ואילו המשכן משמש רק כבנית בית לאותו מעמד נשגב 
כי גם שם ישכון ה‘ מעל שני כרובים - ויהי קול ה‘ ומידבר אל משה, וכל ישראל שומעים 
הברית  עצם  הוא  נחליאל  מתן  אך  ויקרא]  ר“פ  הרמב“ן  כ“ז  לן  השריש  [וכאשר  מבחוץ 

והנישואין בינו ובין ישראל לעולמי עד ולא היתה השמחה חסרה מידי. 
כך- אוהבי ה‘ – כאשר ששתם במתן נחליאל בלא מקדש, גם שבת זו – שבת חזון, שבת שחל 
בו ט‘ באב - אף כי אבילות מעט נוהג ובמסתרים תבכה נפשכם, העדר מקדש וגילוי כבודו 

ודאי מעיקה לכם עד מאד. אך צהלת השבת תהי על פניכם, שישו ושמחו עמה משוש 
קדושתה,  בתוקף  בכרם  כסוכה  לכם  נותרה  השבת  כי  עליה,  המתאבלים  כל 

[וכבר דימו בג‘ קדושת שבת לקדושת מקדש כשם שאתה ירא 
ירא  אתה  כך  מהשבת,  ולא  השבת  על  שצוה  ממי 

טוב וכו'. וצ"ב כיצד אחר יום החורבן והאבלות, בא החג. רואים אנו שהאבל עצמו מביא 
לחג, והדבר צריך ביאור.

והרי  ביאור,  צריך  אולם  בשמחתה.  ורואה  זוכה  ירושלים  על  המתאבל  כל  חז"ל  אמרו 
עברו הרבה דורות, ובתוכם התנאים, האמוראים והראשונים קדושי עליון שהתאבלו על 

ירושלים, ולא נבנה בית המקדש. 
אני  הבכי'  אותה  בשכר  לישראל  הקב"ה  אמר  איבו,  ר'  אמר  רבה)  במדרש (איכה  ואמרו 
מכניס גלויותיכם. ולפי"ז ביאר המשך חכמה את הפסוק, זכור תזכור ותשוח עלי נפשי, 
תזכור,  זכור  אמר  לכן  ציון,  לנחמת  סבה  היא  שהבכי'  אוחיל,  כן  על  לבי  אל  אשיב  זאת 
פירוש, שעל דבר שנאבד, שטות גדולה לבכות, והמשכיל יתחכם להקשיח לבו מהר, רק 
על דבר הבלתי מיואש ויש תוחלת, שייך הבכי. וכיון שיש תקוה תשוח עלי נפשי. זאת 
אשיב אל לבי, על כן פירוש בשביל הבכי' אוחיל, שבשכר זה ייבנה בית המקדש במהרה 

בימינו, אמן כן יהי רצון, עכתו"ד. 
אותם  זכו  כיצד  נתבאר  לא  אך  העתיד,  לבנין  הזכות  היא  שהבכי'  מתבאר  אלו  בדברים 
ישראל  כל  אז  הא  יזכו,  דלאחר תחיית המתים  הכונה  ואם  הבנין.  לשמחת  עליון  קדושי 

יעמדו, חוץ ממי שכפר בתחיית המתים, ואז כולם יראו בשמחתה. 
תורה  דברי  בו  שיש  מישראל  חכם  כל  (יט)  ישרים  המסילת  שכתב  במה  להשיב  ויש 
בית  ולכבוד  ירושלים  לכבוד  ומיצר  ומתאוה  הקב"ה,  של  כבודו  על  ומתאנח  לאמתו, 
ואם  וכו',  בדבריו  הקודש  לרוח  זוכה  גליות,  ולכינוס  בקרוב  שתצמח  ולישועה  המקדש 
תפלתי  המפני  וכו',  ירושלים  ועל  הגלות  על  שאתפלל  ספון  אני  ומה  אני  מי  אדם  יאמר 
יחידי,  אדם  נברא  לפיכך  ששנינו  כאותה  בצדו,  תשובתו  הישועה,  ותצמח  הגליות  יכנסו 
כדי שכל אחד יאמר בשבילי נברא העולם, וכבר נחת רוח הוא לפניו יתברך שיהיו בניו 
מבקשים ומתפללים על זאת, ואף שלא תעשה בקשתם, מפני שלא הגיע הזמן, או מאיזה 

טעם שיהיה, הנה הם עשו את שלהם והקב"ה שמח בזה, עכ"ד. 
ראשית מתבאר בדבריו כאשר ישראל אבלים כראוי על החורבן, השיגו את התכלית אשר 
רוצה בזה ד' ית', שגם אם אינו מגלה כבודו וישועתו, שמח הוא במה שבניו התפללו על 

כך, וכביכול נתמלאה הבקשה.

עוד אמר המס"י המתאבל ומיצר על ירושלים כראוי, זוכה לרוח הקדש, זוכה להשראת 
מקום  הוא  ביהמ"ק  שהרי  בימיו,  המקדש  בית  נבנה  כאילו  בחינה  יש  ובזה  השכינה, 

השראת השכינה, וכאן נעשה הוא עצמו מקום להשראת השכינה. 
נתאוה  עולמו  את  הקב"ה  שברא  שמיום  חז"ל  אמרו  תרומה)  (ריש  המלבי"ם  כתב  ועוד 
שבו  שהאלקות  עד  הקטן  בעולמו  ויתקדש  יטהר  שהאדם  בתחתונים,  דירה  לו  שיהיה 
תמשול על הגוף וכחותיו וכו' ומשם תצא ההנהגה הכללית לכל העולמות, וזה היה בימי 
האבות שהתחילו להוריד השכינה לארץ כמ"ש חז"ל האבות הן הן המרכבה וכו', והם היו 
אולם  לארץ.  השכינה  את  הורידו  והם  בקדש,  עליהם  ה'  שכן  אשר  מועד  ואהל  המקדש 
ומעון  לה'  מקדש  להיות  זכו  אשר  עליון  קדושי  ויחידים  מועטים,  המה  עליה  בני  באשר 
והמקדש  המשכן  על  בצוותו  הקב"ה  כונת  היתה  לזאת  וכו',  המציאות  יקרי  הם  לכבודו 
אשר נבנה בירושלים בעיר שחוברה לה יחדו שם נתאחדו כל נפשות האומה הישראלית 
שבזה יהי' מקום להשראת השכינה. ע"כ. נמצא שעיקר המכוון בבריאה להשרות שכינתו 
באדם הקדוש, והמשכן והמקדש היו אפשרות של השלמת ענין זה. וכעת שבעוונותינו אין 
מקדש, כל המתאבל כראוי זוכה להשלים הענין במעט בעצמו, וזוכה לבחינה של השראת 

השכינה שהוא תכלית רצונו ית'.   
ואמרו משמו של ר' זלמן מוואלוז'ין עה"פ אלה פקודי המשכן וכו', שכתב רש"י המשכן ב' 
פעמים רמז למשכן שנתמשכן בשני חורבנין על עוונותיהם של ישראל. ולכא' על משכון 
ביהמ"ק,  את  לנו  החזיר  לא  עדיין  הקב"ה  מדוע  א"כ  לו',  תשיבנו  השמש  בא  'עד  נאמר 
והוא שאמר על עיכוב המשכון, 'והי' כי יצעק אלי ושמעתי כי חנון אני'. אלא שכלל ישראל 
לא צועקים מספיק, אינם דורשים ביהמ"ק, משום הכי אין הקב"ה מחזירו. וסיים, ובטוח 
אני שגם אם יחיד יתפלל ויזעק על בנין ביהמ"ק, יעניקו לו מן שמיא מן השפע והשראת 

השכינה שיתקיים במקדש שלעתיד. ע"כ.       
דהיינו כל כל יחיד ויחיד המצפה לבנין בית המקדש, ומתפלל על כך כראוי, זוכה לקבל 
השפע מן הבנין העתיד, כמו שכבר נבנה בימיו. ע"כ בודאי יש מקום לנחמה לאחר הצער 

והתפלות על הבנין בימי האבלות. 
הבנין,  על  והתפלה  עצמה  האבלות  היא  האבלות,  של  שהמטרה  הגריש"א  שאמר  והוא 
ובזה כבר נחשב לאדם כאילו נבנה בית המקדש בימיו, עד שלאחר מכן יש מקום לשמחה 

וחג.

עורו נא התעוררו נא!
הרב אבא קליינרמן

אנחנו עומדים עתה בתשעת הימים של אבלותנו הגדולה על חורבן בית מקדשנו.
מובא בירושלמי (יומא פרק א' הלכה א'), "אמרו כל דור שאינו נבנה בימיו, מעלין עליו 

כאילו הוא החריבו".
נוראים,  דברים  בזה  כתוב  הרי  יאחזון.  ורעדה  חיל  הלא  האלו,  בדברים  ונתבונן  נא  הבה 
שאנו מחוייבים לחשוב את המציאות כאילו שיש לנו בית מקדשנו ובית חיינו, ואנו צריכים 
המעשים  את  לתקן  צריכים  שאנו  יחרב.  שלא  מזה,  יותר  ואפילו  עין  כבבת  עליו  לשמור 

בשיא השלמות, כדי שמצידנו לא יחשב כאילו החרבנו את בית המקדש.

והרי מיום שנחרב בית מקדשנו, אין לך יום שאין בו... ובתפילת מוסף ביום כיפור אומרים, 
"משחרב בית מקדשנו, תנות צרות לא נוכל שבר בכל יום ואנחה, רבתה בנו חלחלה קרן 
בית  חורבן  בעקבות  שבאו  נוראים  דברים  עוד  שם  מובא  ובהמשך  וכו'".  עפר  עד  ירדה 

המקדש.
רואים מכל הדיבורים הללו מה זה נקרא חורבן בית המקדש, מהו משמעות של המצב 

השראת  לנו  ואין  חרב  המקדש  בית  שכאשר  המקדש.  בית  חורבן  של  הזה 
השכינה, חסר לנו את הכל, כל הצרות והאסונות שמתחדשים כל יום, 

זה מפאת חורבן בית המקדש.

 



ממי שצוה על המקדש ולא מהמקדש] ועדין אות היא בינו וביניכם ובשמחתכם לא 
יתערב זר, וגוי ששבת חייב מיתה, מאורסה היא רק לכם. 

[ודע כי אמנם הפייט סובב הולך בענין השבת אולם הדברים נכונים גם על לימוד התורה 
דהנה על ד‘ השו“ע [סימן ג‘ הנ“ל] ראוי לכל ירא שמים להיות מיצר ודואג על חורבן בה“מ 
דאין  ונראה  בשמחה‘  יהיה  והתפילה  התורה  ’אבל  [מהאחרונים]  ברורה  המשנה  כתב   -
כוונתו דחיישי‘ שמא שהצער יפגום כח השמחה של מצוה דא“כ גם שאר מצוות כן ומ“ש 
תורה ותפילה, אלא דמאחר ואין לו להקב“ה אחר החורבן אלא ד‘ אמות של הלכה1, גם 
היא [כמו השבת] מאורסה ובשמחתה לא יתערב זר. כמו כן ד‘ אמות של תפילה הוי כד‘ 
אמות של מקדש שהרי הוא כנגד עבודת הקרבנות ושכינה עומדת כנגדו. נמצא דד‘ אמות 
אלו שנותרו הוי ’שיור בהחורבן‘ ונותר לן כסוכה בכרם ’מקדש ומקום שכינה‘ וממילא עוז 

וחדוה במקומו וחייב להיות בשמחה ודוק] 
 על כן אוהבי ה‘ המחכים בבנים אריאל – לכו אכלו בשמחה לחמכם, העלו על שולחנכם 
בשר גם יין כסעודת שלמה בשעתו, גם כאשר בגדי חול עליכם, וניגוני איכה באזניכם, בכח 
השבת שבת חזון לומר – ’עוד חזון למועד‘, לשוב לשוש ’סעודת שלמה בשעתו‘ סעודת 
חנוכת הבית שלישי שיבנה ב“ב. כי השבת אות היא לעולם כי לא עזבנו ה‘ ובריתו קיים 
לעולמי עד, ואיה איפוא ספר כריתות אשר נתן לנו או שולחה אמינו? וכשם שנתקיימה 
נבואת ’ציון שדה תחרש‘ כך ודאי תתקיים נבואת זכריה עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות 

ירושלים, עת לחננה - כי בא מועד.      

יום טוב דת"ב שחל בשבת קודש
הרב אריאל בן שלום

לע"נ כבוד אאמו"ר הגאון רבי ישראל ב"ר אברהם צבי זצ"ל                                                
א] הנה בביאת משיח צדקנו, יהפוך לנו הי"ת, האבל דתשעה באב – ליום טוב. ויש לחקור, 
האם היו"ט יהיה בשבת, שהרי זה עיקר זמן האבילות, או כיון דהאבילות נדחית ליום א', 

כך ידחה היו"ט ליום ראשון, שהרי היו"ט בא במקום האבילות.
ונראה, דזה תלוי במחלוקת הפוסקים. דהנה נחלקו בשו"ע תקנ"א ד'; אם בת"ב נדחה, 
איכא ביה 'שבוע שחל בו', ושורש מחלוקתם, אם אחר שנדחה האבילות ליום ראשון, א"כ 
עיקר זמנו זה יום ראשון, וממילא ליכא 'שבוע שחל בו', או דנשאר עיקר זמנו בשבת, אלא 

דרק האבילות בפועל דנחית ליום א'.
ועתה יהיה נפק"מ בבוא גואל; אם היו"ט יהיה ביום א', או שעיקר זמנו בשבת - והיו"ט 

יהיה בשבת.  
ב] הגר"ח מבאר שיטת האבודרהם דכתב; דשונה צום עשרה בטבת שדוחה שבת [- אם 
היה חל בשבת], משאר הצומות שאינם דוחים שבת, בכך; דבשאר הצומות עיקר הצום 
בטבת  עשרה  צום  משא"כ  לדחותו,  אפשר  ולכך  המסוים,  ביום  דוקא  ולאו  בחודש  תלוי 

שנאמר בו "בעצם היום הזה", הרי דהיום קא גרים וא"א לדחותו.
ויש לעיין בזה, דלכאורה בתשעה באב מבואר שהיום קא גרים; דהא איתא בתענית כט. על 
הפסוק: ויבכו העם בלילה ההוא" - אותה לילה ליל תשעה באב היה, אמר להם הקדוש 
ברוך הוא אתם בכיתם בכיה של חנם ואני קובע לכם בכיה לדורות. ולכאורה משמע דקאי 
על לילה דתשעה באב גרידא, ולא על כל החודש. וכ"כ להדיא הרמב"ן במדבר (יד יז - כג) 

וז"ל: ומזה היתה הגזרה לקבוע להם בכיה לדורות בלילה הזה, עכ"ל. וצ"ע.
ועתה י"ל דאם היום קא גרים – פשוט דיו"ט דת"ב – יהיה בשבת דוקא. 

ונראה, דזה שורש מחלוקת הפוסקים אם עיקר זמנו של ת"ב נדחה - ביום א' או בשבת, 
דלשי' הרמב"ן שהגזירה נגזרה דוקא על אותה לילה, א"כ לא שייך לומר דבת"ב נדחה 
– דחו את עיקר זמן הת"ב ליום א', דהרי היום קא גרים, וממילא עיקר זמן הת"ב בשבת 
[– ולכך נוהגים אבילות בצינעא], והחולקים ס"ל דבליל ת"ב נגזר 'בכייה לדורות', אולם 

לא נגזר שזה יהיה דוקא בלילה הזה.
ג] עוי"ל בזה נפק"מ; דגם אם חלילה לא זכינו ובא משיח צדקינו - לאחר הצום, יש לקיים 
היו"ט בא' מימי החודש אב, מאחר דלא היום קא גרים אלא החודש, אולם אם היום קא 

גרים – כבר עבר זמנו של יו"ט דת"ב.
תחת  שהם  היו"ט  שאר  [וכן  בשבת,  דת"ב  יו"ט  לעשות  דאין  טעם  מעוד  נ"ל  אמנם  ד] 

הצומות] – אלא לדחותו ליום א'.
שאין  כמו  בשבת  נשים  נושאים  שאין  הרמב"ם  בשי'  לומד  ז:  בכתובות  השטמ"ק  דהנה 
 - שמחתכם  "וביום  בספרי  כדיליף  שמחה,  זמן  זה  דשבת  דכיון  במועד,  נשים  נושאים 
אלו ימי שבתות", ואין מערבין שמחה בשמחה. [והשדי חמד פליג, וס"ל דאין ללמוד כן 

ברמב"ם].
ולפ"ז לעשות יום טוב דת"ב, יש בזה חיסרון של אין מערבין שמחה בשמחה. אלא אם 
מערבין  'אין  מחמת  יו"ט  מבטלינן  לא  דמשו"ה  ודאי  אחר,  ליום  לדחותו  אפשר  היה  לא 
שמחה', אולם לפ"ד הגר"ח דעצם הת"ב אינו תלוי דוקא ביום אלא עיקרו בחודש, הרי 

דשפיר יש לדחות היו"ט דת"ב מדין אין מערבין שמחה בשמחה.
דפורים  ושמחה  דמשתה  שם  דאיתא  במגילה,  הירושלמי  מדברי  לדחות  דיש  אלא  ה] 
נדחה לאחר הפורים, משום דכתיב "לעשות אותו ימי משתה ושמחה" ולא [בשבת] שכבר 
עשואו שמים. הרי מבואר דלולא הקרא שפיר עבדינן בשבת, ולא חיישינן ל'אין מערבין 

שמחה בשמחה'. וא"כ יו"ט דת"ב שיר איכא למיעבד שפיר בשבת.
השטמ"ק]  [לפ"ד  נקט  ולא  לקרא,  נזקק  הירושלמי  באמת  מ"ט  צ"ב,  גופא  הא  אמנם 

טעמא דאין מערבין שמחה בשמחה.
השמחה  תמעט  אחת  ששמחה  משום  אי"ז  בשמחה  שמחה  מערבין  'אין  דגדר  ונראה 
שמחת  שדין  אלא;  האחרת],  השמחה  את  תעצים  אחת  דשמחה  י"ל  [דאדרבה  האחרת, 
שישמח  מי  כלומר:  הנשואין.  עם  לשמוח  אלא   - בנשואין  לשמוח  דין  רק  אי"ז  נשואין 

1.  ומצאתי יערת דבש דרוש לז‘ אב דיסוד שיעורא דד“א של הלכה הוא בהיות הקב“ה שוכן על 
תלמידי חכמים עצמם ומקומו של אדם הלא תופס תמיד ד‘ אמות.

 

בזמן הנשואין, אבל ישכח מעצם הנשואין וישמח מחמת דבר אחר, לא קיים המצוה. ועל 
ולא  הנשואין,  עם  רק  תהיה  שהשמחה  בשביל  בשבת,  במועד  נשים  ישא  שלא  אמרינן  כן 

שיהיה עוד דבר לשמוח עימו.
לבסומי,  אדם  חייב  שהרי  הנס,  עם  לשמוח  דין  אין  שבפורים  דמוכרח,  הירושלמי;  וסובר 
וכאשר יתבסם ביין וישתכר, ישכח מהנס ולא תהיה שמחתו עם הנס, ועל כרחך שהמצוה 
לשמוח בפורים זה עצם השמחה, ולא השמחה עם הנס. וא"כ גם היה יכול לעשות המשתה 
ושמחה בשבת ולא לחוש ל'אין מערבין שמחה בשמחה', ורק משום הקרא ס"ל לירושלמי 

לדחות.
ו] ועתה ביו"ט של הגאולה בב"א, דעבדינן יו"ט ושמחה חלף הצומות והאבל; מסתבר, דכמו 
שהאבל הינו עם החורבן [ומי שישכח מהחורבן ויתאבל מחמת ד"א לא עשה ולא כלום], 
שאינו  בשבת,  כשיחול  ולפ"ז  דוקא,  הגאולה  עם  שמחה  שיהיה  בעינן  והיו"ט  השמחה  כן 
שמחה עם הגאולה בלבד, [דנוסף בזה שמחה עם השבת], יש לדחות היו"ט שיהיה קודם 

השבת. הרחמן יזכינו.   

הבדלה במוצ"ש בת"ב כהשנה
הרב מנחם מנדל לבנטל

ישנה שאלה ידועה בדבר ת"ב שחל בשבת ונדחה מי שצריך להבדיל על מה יבדיל, ומרן 
הגרי"ז אמר שיבדיל על יין, דאף דמבואר בתענית כ"ט. דערב ת"ב אסור ביין היינו דוקא 
ערב ת"ב דהוה כאנינות ואונן אסור ביין, אבל ת"ב הויא אבילות, ואבל מותר ביין לפיכוחיה 
דצערא, וא"כ ה"ה ת"ב יהי' מותר ביין, אבל הגרי"ש אלישיב זצ"ל הראה דבאור זרוע כתב 

דת"ב חשוב כמותו מוטל לפניו, וממילא הוי כאונן דאסור ביין.

ולכאורה אחר דלא נתבאר מהו גדר חמר מדינה, ועל זה וכיו"ב נאמר כשם שאין פרצופיהן 
שווין וכו', לכאורה נראה דיבדיל על מיץ ענבים, דבגמ' מבואר דיין מגיתו לא נכלל בכלל 

איסור יין, דדוקא יין המשכר אסור לאונן אבל מיץ ענבים מותר, כנלענ"ד ברור.

עניני בית המקדש
הרב נחום באדנער

מצות עשה לעשות בית ליי' מוכן להיות מקריבים בו הקרבנות, וחוגגין אליו שלש פעמים 
בשנה, וכו' עכ"ל הרמב"ם (הלכות בית הבחירה פרק א ה"א). 

הרי הביא ב' תכליתים, א' להביא קרבנות, ב' לעלות לרגל. 
ואף שבודאי היה עוד עניינים בבית המקדש, צ"ל שהם העיקריים. 

וע"פ זה מובן יותר מה שקונן ירמיהו באיכה, [איכה פרק א, ד] ַּדְרֵכי ִצּיֹון ֲאֵבלֹות ִמְּבִלי ָּבֵאי 
מֹוֵעד ָּכל ְׁשָעֶריָה ׁשֹוֵמִמין ּכֲֹהֶניָה ֶנֱאָנִחים. ודרשו חז"ל שזה הולך על "ָּבֵאי מֹוֵעד" לעליית 
הרגל, (הובא ברש"י שם) ובחורבנה ראו חסר זה עוד לפני שהגיעו לבית המקדש, אפילו 

מהדרכים. ומה שקונן ירמיהו על פרט זה, אינו פרט צדדי, אלא עיקרי. 
וז"ל פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) איכה פרק א סימן ד 

(ד) דרכי ציון אבלות. שהיו ישראל עולין לרגל ג' פעמים בשנה בשמחה והיו עושין להם 
סוכות סוכות בכל מקום ומקום כדי שלא יכה עליהם השרב והשמש, כמו שנאמר (תהלים 
קמשונים  הדרכים  באותן  שעלו  אבלות,  ועכשיו  נפשי,  עלי  ואשפכה  אזכרה  אלה  ה)  מב, 

וחרולים:
הייתם  זכיתם  אלו  לישראל,  הוא  ברוך  הקדוש  אמר  יצחק,  א"ר   - אבלות  ציון  דרכי  (ד) 
אתם  הרי  זכיתם  שלא  עכשיו  וגו',  זכורך  כל  יראה  בשנה  פעמים  שלש  בתורה  קוראים 

קוראים דרכי ציון אבלות מבלי באי מועד [פתיחתא למ"ר]:
דרכי ציון אבלות - א"ר נחמיה, אף על פי שקללן ירמיהו בא"ב אפ"ה הקדים ישעיהו ורפאן 
לכולן, ירמיה אמר דרכי ציון אבלות, וישעיהו אמר (מ') קול קורא במדבר פנו דרך ה' [מ"ר 

פסוק א']:
דרכי ציון אבלות - א"ר הונא, הכל מבקשין תפקידן ואפילו דרכים, דכתיב דרכי ציון אבלות 

[מ"ר]:
ישראל  מבלי   - מועד  באי  מבלי  אלא  נאמר  לא  וחכמים  אנשים  מבלי   - מועד  באי  מבלי 

שאינם עולים לרגל [שם]:
וז"ל אלשיך שם דרכי ציון וכו'. במדרש (איכה רבה א ל) אמר רב הונא הכל מבקשין תפקידן 
כו' אמר רב אבדימי דמן חיפא אפילו דרכים מבקשין תפקידן הדא הוא דכתיב דרכי ציון 
אבלות מבלי באי מועד, מבלי בורגנין מבלי בורבסין אין כתיב כאן, אלא מבלי באי מועד. 
והנה ראוי לשית לב, כי הלא גם הבורגנין ובורבסין הם גם הם תפקידן של דרכים, מהלכים 
מועד  באי  מבלי]  [אלא  אומרו  בלתי  על  ולמה  בדרכים,  המהלכים  משמרת  ושומרי  בה 
יתכן  חיים  רוח  בו  שיש  דבר  בשלמא  כי  הרגיש,  הוא  אמנם  תפקידן.  שמבקשים  מלמדנו 
יבקש תפקידו, אך הדרכים דוממים המה ואיך ירגישו ויתנכלו. על כן אמרו מבלי וכו'. והוא 
מאמרם ז"ל בספר הזוהר, כי בהיות שכל מצוה שאדם עושה נעשה מלאך, גם הפסיעות 
והן  ההם,  בדרכים  מלאכים  נבראים  היו  הלב  ובכוונת  ותשבחות  [בשירות]  רגלים  לשלש 
על  לרגל  שיעלו  פעם  בכל  יתירה  קדושה  בם  מועד המקנים  באי  בלי  על  הם המתאבלים 
קדושתם הקודמת. וזהו מבלי בורגנין וכו' - שאין בדבר מצוה - לא נאמר, כדי שתתמה איך 
דרכים מתאבלים, כי אין מהם נבראים בריות יהיו שם, רק מבלי באי מועד, כלומר כי על 
כן יצדק יהיו הדרכים מתאבלים, כי המה אשר שם נבראו ושם היו מלאכים שנבראו על ידי 

באי מועד: עכ"ל. (וכע"ז פירש על פסוק בצפניה פ"ג פי"ח)
הוא  הנקודה  שעיקר  שהתמקד  אלא,  מהרמב"ם)  המקור  שפרשנו, (בלי  פי'  כעין  ומצאתי 

במועד של פסח, עם קרבן פסח, ושאר הקרבנות, ז"ל אמרי בינה דרוש א לשבת הגדול 
והנה כי אף כי בפועל בעוה"ר נתבטל מאתנו שמחתינו להקריב ק"פ אשר עי"ז מקונן הנביא 
שמחה  ושלמי  וחגיגה  ק"פ  ומקריבים  עולים  שהיינו  מועד  באי  מבלי  אבילות  ציון  דרכי 

הי'  הכל  אולם  אאע"ה  של  ברתא  נדיב  בא  בנעלים  פעמיך  יפה  ומה  הי'  נאה  ומה 
הכונה מזה להאמין אמונה שלימה כי ד' הוא המשגיח וזה הי' נסיון הקרבת 

ק"פ שנאמר הן נזבח תועבת מצרים לעיניהם ולא יסקלוני וישראל 
כאשר שמעו משכו וקחו לכם היינו שימשכו מע"ז וקחו 



תוצאות  שהולידה  האיומה  השנאה  בין  יחס  שום  אין  כן  ואם  השנאה.  רק  ונשארה  נאבד 
נוראות אלו לבין העוול שנעשה לו, וכין שכך הרי היא שנאת חינם. שנאה כזאת במימדים 

כלו נחשבת "חינם" גם אם נעמיד אותה ביחס לעוול הנורא שנעשה לו.
 מה נכון הוא פתגמו הידוע של הגרי"ס ז"ל: אם הינך צודק, השתדל להשאר צודק. למרות 
שדבריו אמיתים ומוכרחים כל כך, רחוקים הם מאד ממנהגו של אדם החי לפי טבעו בלי 
חיזוק תמידי. אך הלא הוא אומר דבר פשוט: אדם עשה לך עוול גדול ואתה מרגיש עצמך 
צודק כלפיו, והנה בזכות הצדק הזה אתה מגיב באופן כל כך נורא כחיה טורפת, בזכות הצדק 
שהינך  הנוראה  לתגובה  צודק  היותך  בין  הקשר  מה  אך  לגמרי,  הרצועה  את  היתרת  הזה 
מגיב! להולך בדרכי התורה הוא יסוד אמיתי ופשוט בכל הנהגת בין אדם לחבירו. כמובן 
אלא  זאת  אין  קמצא.  בר  אצל  כמו  כאלו  במימדים  שנאה  התפרציות  מוצאים  לא  אצלינו 
משום שאין בידינו אפשרות להוציא לפועל תוצאות איומות כאלו, אך עצם המידה קיימת 
גם אצלינו. ללא חיזוק עצום קשה מאד שלא להכשל בזה ולהשאר בצלילות הדעת למרות 

הסבל והצער שגרם לו חבירו, ולא לעשות אלא מה שמותר על פי דין תורה.
כמה כדאי לבן תורה צעיר לחנך את עצמו בימי נעוריו על ידי שייכות לספר מוסר שיהיה 
מוסגל לבקר את מעשיו ו"להשאר צודק" אף בעידנא דריתחא. כי אם נבדוק את עצמינו 
נראה שכאשר פגעו בנו, אף אם יתכן שבאמת לא היתה שום פגיעה אבל לדעתנו כן הוא, 
הלא בלא חיזוק עצום ממש וכי לא היינו מסוגלים להחריב עולם ומלואו בגלל פגיעה זו? 
חייו  במשך  אליה  שיגיע  רוחנית  שגדלות  כך  על  לסמוך  האדם  יוכל  לא  כי  לדעת  ועלינו 
תועיל לו למונעו מלהגיב תגובות בלתי צודקות, כי אדרבה, ככל שהאדם גדול יותר בדרגות 
רוחניות כך רגיש הוא יותר לפגיעה בכבודו, ובלי עבודה מיוחדת אי אפשר לסמוך על גדלו 

רוחנית.
תמיד",  מפחד  אדם  "אשרי  פתיחה:  במשפט  קמצא  ובר  קמצא  סוגיית  מתחילה  כך  על   
ההדגשה "תמיד", כלומר חייב אדם לעמוד על המשמר בלי היסח הדעת, לבקר את עצמו 
תמיד שמא תגובה זו או אחרת אינה כראוי. עבודה רבה נחוצה לאדם לכך שיהיה מסוגל 
תמיד לחשוד בעצמו האם תגובתו אינה בכלל "שנאת חינם", אך למרות הקושי מוכרחת 

עבודה זו להיות חלק ממהלך חיינו.
העולה מדברינו למעשה, שיש לתקן מה שיכול מצידו בנוגע לחטא של שנאת חינם, וכל 
עבודה בעניין זה בימים אלו- עד למרומים תגיע. לפקוח עיניו על חברו, לראות את זולתו, 
ואם קורה לו שעלול להסתכסך עם מישהו, זה הזמן לוותר. יש לו לאדם לחנך עצמו- ע"י 
לימוד בספרי מוסר לחשוב שאולי השני צודק, ולא לסמוך לגמרי על מחשבתו, שהרי הוא 
נוגע בדבר. אם יש לו חבר שלא כ"כ מוצא חן בעיניו, ימים אלו הם הזמן ליצור קשר איתו, 
כי הלא גם לך יש חולשות וחסרונות, ומדוע חושב אתה שאצלך החסרונות אינם נוראים, 

ורק אצל חברך הם סיבה להתרחק ממנו?

חלק ב'
אבל מקדש שני מפני מה חרב. תוכן השאלה הוא שהלא על חורבן בית ראשון מביא רבינו 
דמים,  ושפיכות  עריות  גילוי  זרה  עבודה  על  הקב"ה  מחז"ל: "ויתר  י"ד)  ש"ג  יונה (שע"ת 
היה  ראשון  בבית  כהוגן  היה  התורה  עסק  שאם  דהיינו  תורה".  ביטול  עוון  על  ויתר  ולא 
הקב"ה מתנהג בהנהגה של אריכות אף. וא"כ בבית שני, שעסקו בתורה, מדוע באמת חרב 
ללא הנהגת אריכות אף? היאך לא הגנה עליהם זכות התורה? ובנוסף על כך, הלא עסקו 
בגמילות חסדים, ואם כן גם מצד החסד שעסקו בו מחייבת הנהגת ה"מידה כנגד מידה" 
שתהיה כלפיהם הנהגת אריכות אף? ותשובת הגמ'- "ללמדך ששקולה שנאת חינם כנגד 
ג' עבירות" לכאורה אינה עונה על השאלה העצומה שהרי בבית ראשון ויתר הקב"ה על ג' 

עבירות ולא ויתר על עוון ביטול תורה?
נתבונן במאמר חז"ל שלפנינו:

" "ותט האתון מן הדרך"- הרשע הזה הולך לקלל אומה שלמה שלא חטאה לו ומכה אתונו 
שלא תלך בשדה", "פי' הוא הולך לקלל אומה שלמה חינם שאין לך עוון גדול מזה, וכאן 
י"ד  כ'  (במדב"ר  חברו"  תבואת  להפסיד  שלא  בשביל  אתונו  את  ומכה  צדיק  עצמו  עושה 

ובפירוש ידי משה שם)
פעולות  עושה  אדם  כאשר  תמיד.  לזכור  שעלינו  גדול  כלל  אלו  חז"ל  מדברי  אנו  למדים 
רוחניות טובות, עליו לדעת שאם לא יעמוד על המשמר יתכן שמעשים אלו ישביעו אותו, 
ישקיטו את מצפונו, ויגרמו לא שלא יתבע מעצמו כ"כ את חובותיו האמתיות, את ה"רחמנא 
את התביעות העיקריות  לבא בעי". מעשיו הטובים עלולים לשתק אותו מלתבוע מעצמו 
באמת  הם  לפעמים  אמנם  טובים!",  מעשים  טוב,  עושה  אני  באמרו "הרי  עליו,  המוטלות 
אלו  פעולות  אם  וחשובות,  טובות  פעולות  פעל  אם  שגם  לדעת,  יש  אבל  טובים,  מעשים 
הן  עלולות  הרוחניות,  דרגתו  את  להעלות  ממנו  וימנעו  מצפונו  את  להשקיט  לו  תגרומנה 
עצמן להפוך לתביעה עליו, כי הן עצמן הסיבה לאי עלייתו. הבוי"ת מוחל את ה"מדובשך" 
של מעשים אלו אם יוצא הן מה"עוקצך" של דריכה רוחנית במקום. כח הרע עשוי לעודד 
את האדם להרבות בפעולות טובות כאלו, כי כדאי לו לזרוק לאדם "עצמות יבשות" אלו 
של טוב על מנת להשביע את תאבונו הרוחני ולהרדים אותו לבלי טפס גובה יותר. אמנם 
במצבינו הרוחני הירוד, שכולנו שקועים בחומריות ובשיגרה, ללא שייכות לאמת הצרופה, 
אסור ח"ו לזלזל באף פעולה טובה ואין לבדוק בציציותיה יותר מדי כי ללא פעולות אלו 
מה.   לחיזוק  חשבון  בתור  הזה  הגדול  הכלל  את  לדעת  עלינו  אעפ"כ  אך  כלום,  עם  נשאר 
התורה.  של  האמת  היא  נוראות  אלו.  חז"ל  מדברי  אנו  למדים  זו  ועצומה  גדולה  תורה 
מלראות  בלעם  של  מצפונו  את  השקיטה  חבירו-  תבואת  להפסיד  שלא  הטובה-  הפעולה 
פעולות  כמה  יודע  (ומי  חינם  שלמה  אומה  לקלל  בהליכתו  שלו,  הנוראות  השחתות  את 

נוספות כאלה השקיטו את מצפונו).
ובגמילות  ובמצוות  בתורה  "עוסקין  שהיו  שני  בבית  מדוע  לשאלתינו,  התשובה  היא  זו 
התשובה.  עצמה  היא  זו  שאלה  ואולי  עליהם.  להגן  הזכויות  כל  להם  הועילו  לא  חסדים" 
דוקא משום שהיו עוסקים בפעולות גדולות כ"כ, ובמיוחד משום שעסקו בחסד, יש ביכולת 

מעשים אלו להוות כיסוי לשנאת חינם שלהם.  יתכן אף לומר, שזה מה שנתן לבעל 
מרעים  בסעודת  דוקא  קמצא.  בר  כלפי  כך  כל  להתאכזר  היכולת  את  הסעודה 

הסעודה  לבעל  היה  אז  דוקא  לסעודה,  רבנן  הוזמנו  כאשר  ובמיוחד   ,

לכם שעי"ז שיאמינו בד' יתחברו באחדות. וכבר אמרו ז"ל בא חבקוק והעמידו על אחת 
צדיק באמונתו יחי' כי מי אשר הוא חז' באמונ' אוהב לכל ואינו בא לידי קנאה ושנאה רק 
יחי' חיי שלום עם כל איש ואיש יען יודע ומאמין כי אין אדם נוקב באצבע מלמטה אא"כ 
מכריזין עליו מלמעלה והכל בא בהשגחה וציוה הש"י לקחת ק"פ לזבוח תועבת מצרים 

לעיניהם למען יתברר אמונתם בד' והשגחת ד' עליהם. עכ"ל.
***

מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל דרש, שצ"ב מזמור שיר חנוכת הבית לדוד, שה"כותרת" הוא על 
בית המקדש, ואילו רוב המזמור מדבר על "חייתני", "ותרפאני" ודברים פרטיים לכאורה. 
ותירץ, שדוד המלך הרגיש בלי בית המקדש, כחולה וכמת, וזה ההחייה שלו, ואפילו שהיה 

מזבח וקרבנות, חיותו בבית המקדש!

שנאת חינם
מועתק מהספר גידולי מוסר 

הרב גד משה ליכט
אותן  שכן  בימיו,  המקדש  בית  נבנה  שלא  דור  כל  על  החורבן  אחריות  את  הטילו  חז"ל 

הסיבות שגרמו לחורבן, תיקונן יגרום לבנינו מחדש
הבוכה  בודאי  לחורבן,  שגרמו  הפגמים  תיקון  את  מעמנו  תובעת  ירושלים  על  האבלות 
ומצטער מתוך האבל הזה קדוש יאמר לו אבל אין די בזה, האבילות והצער צריכים להביא 
אותנו למעשים ותוצאות של תיקון, ורק ציבור נעלה כציבור שלנו שמרגיש מצטער ומקונן 
מעומק הלב ומבין את גודל החסרון והחורבן, דוקא ממנו ניתן לתבוע תיקון אמיתי שיביא 

את הגאולה במהרה.
והנה בספר גידולי מוסר (בין המיצרים) של המשגיח רבי גדליה איזמן זצ"ל ישנם דברים 
חשובים וחודרי נפש בענין שנאת חינם ותיקונה, ובדבריו מודגש היטב שתיקון השנאת 
יגלה  ויחיד  יחיד  כל  אלא  לתקנה,  מסוימים  יחידים  או  קבוצה  על  מוטלת  אינה  חינם 

בעצמו דברים הצריכים תיקון. 
אנו מצטטים משם את הדברים מכמה מאמרים מילה במילה, ומחמת אריכות הדברים 
דלגנו וקפצנו הרבה קטעים ע"מ לצטט את הדברים הנוגעים ישירות לשנאת חינם (גם 

המילים המודגשות הודגשו על ידינו).
ע"מ שהדברים יהיו לתועלת כל אחד בזמן קריאת הדברים יסתכל בתוך תוכו ולא ינסה 
התיקון,  אופן  על  המדברים  בקטעים  ובמיוחד  לאחרים.  מתאימים  הדברים  איך  לחשוב 

ישתדל כל אחד להתבונן לחשוב היאך הוא עצמו ינהג ע"מ לשפר את מעשיו.

חלק א'
"אקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים" (גיטין נ"ה)

(ט:)  דיומא  בפ"ק  שאמרו  כמו  חינם,  שנאת  דבר  על  היה  חורבן  שתחלת  בזה  "סיפר 
במקדש שני וכו' מפני מה חרב מפני שהיה בהם שנאת חינם וכו'" (מהרש"א).

מבואר, שלא היה די לחז"ל במסכת יומא לקבוע שבית שני נחרב בגלל שנאת חינם אלא 
הוצרכו להמחיש זאת במסכת גיטין בסיפור על קמצא ובר קמצא. טעם הדבר הוא מפני 
מגונה,  במידה  שמדובר  אנו  מבינים  אמנם  הרבה.  לנו  אומר  אינו  חינם  שנאת  שהמושג 
אך עדיין אין אנו מבינים מה חרי האף הזה. קשה לנו לקנות את ההרגשה שבגלל מידה 
מבינים,  אנו  יעבור  ואל  יהרג  של  עברות  ג'  בגלל  ראשון  בית  חורבן  ביהמ"ק.  נחרב  זאת 
השכינה  לסילוק  לגרום  לבדה  חינם  בשנאת  שדי  להבין  לנו  קשה  שני,  בית  בחורבן  אך 
את  חינם,  שנאת  של  מהותה  היא  מה  אותנו  ומלמדת  בגיטין  הגמ'  באה  לכן  מישראל. 
הנוראות של מידה זו, ועד כמה מידה זו היא ביטול כל צורת האדם. ממעשה זה רואים 
לאלו ממדים עלולה מידה זו להגיע. בר קמצא מבקש על נפשו, ומוכן להקריב הון רב 
כדי להפיס את דעתו  של בעל הסעודה. הוא אף מוכן לשלם על כל הסעודה כדי שלא 
להתבזות, ומן הסתם היתה זו סעודה גדולה שהרי הוי שם רבנן. בנוסף לכך בעל הסעודה 
היה בוודאי איש חשוב, שהרי נקיי הדעת שבירושלים לא היו יושבים בסעודה אלא אם כן 
היו יודעים מי מיסב עימם (סנהדרין כ"ג.) אך בעל הסעודה מסרב בעקשנות, עד שהגיע 
ל"נטטיה בידיה, ואוקמיה, ואפקיה". אם מתבוננים באיש חשוב זה, כיצד הלבין פני חבירו 
הרבים וכיצד ביזה חבירו בפני ת"ח, הלא רואים עד כמה השתוללה בקרבו מדת שנאת 
לא  היאך  למלכות,  קרוב  היה  קמצא  שבר  ידע  בודאי  כך,  על  נוסף  טורפת.  כחיה  חינם 
העלה בדעתו את התוצאות הנוראות העלולות לצאת מהשפלתו ברבים? מה נשאר איפוא 
מן הצלם אלוקים שבאדם אם מיזה זו  שולטת בו עד כדי כך? ואף אם לא תמיד היו לו 
הזדמניות להוציא לפועל מידה זו, הלא נמצא בתוך נפשו סם מוות נורא הממית את הצלם 

אלוקים שבו. האם לא מספיקה שנאת חינם כזו לסלק שכינה מישראל?.
עד עתה דיברנו על בעל הסעודה. והנה מלשון "אקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים" משמע 
שגם ההלשנה של בר קמצא כלולה בשנאת חינם שאותה בא סיפור זה להראות, וכמ"ש 
ולא  ברבים,  פניו  את  הלבינו  נורא,  בזיון  סבל  הלא  ולכאורה,  דברינו.  בפתח  המהרש"א 
סתם רבים אלא בפני רבנן. איזו התעללות נוראה התעלל בו בעל הסעודה שהתחנן על 
נפשו לא נענה לו, וכלשון הגמ' על מעשה זה (גיטין נ"ז.): "כמה גדולה כוחה של בושה". 
מה נורא הוא העוול שנעשה לו, ומה קשה הנסיון שהיה על בר קמצא לעמוד בו! מדוע 
מוצדקת  היא  שלכאורה  כזאת  שנאת  אם  הלא  "חינם"?  לשנאת  שנאתו  נחשבת  איפוא 
נחשבת "חינם", איזו שנאה לא תחשב לחינם?. רואים אנו מזה מה דעת התורה בגדרי 
שנאת חינם. למרות העוול הנורא שנעשה  לו, האם אחרי הכל יש לו היתר לעשות מה 
מלשינות  בפעולת  ישראל  כלל  את  להורג  ולמסור  המקדש  בית  את  להחריב  שעשה? 
הוא  יכול  כך  משום  האם  כשורה,  נהגו  לא  שרבנן  זאת  שיטתו  לפי  אפילו  כזו?  נוראה 
לא  כזה  דבר  ישראל?  כלל  והריסת  המקדש  בית  חורבן  כדי  עד  ללא  בכעסו  להשתולל 
יתכן אלא באדם אשר מדת השנאה בוערת בקרבו כל כך עד שאם רק נוגעים בו, אם רק 

פותחים את השסתום פורצת השנאה ללא גבול כמו לבת אש מהר געש, אין אצלו 
מקום לשום חשבונות, יחרב כלל ישראל, יחרב בית המקדש, והוא שקוע 

 " ה"אדם  כל  בנפשו,  אחר  דבר  שום  אין  הנקמה.  בנקודת  רק 

 



הגמ'  דברי  המשך  את  לבאר  יש  כך  שונאו.  כלפי  כך  כל  האכזרית  ההתנהגות  על  כיסוי 
ביומא: "ראשונים שנתגלה עוונם נתגלה קיצם, אחרונים שלא נתגלה עוונם לא נתגלה 
קיצם". ופרש"י "לא נתגלה עוונם- בני מקדש שני רשעים היו בסתר". מה גרם לכך שלא 
נתגלו עוונם? מה היה הכיסוי שהסתיר את פגמיהם? שמא העסק בתורה ובחסד הוא זה 
שהיה הכיסוי לירידתם הרוחנית. ומכיון שפעולותיהם הטובות גרמו לירידתם הרוחנית, 

הרי הפעולה הטובה ביותר הופכת להיות קטגור על האדם.
דברים אלו הם תורה נוראה למעשה, ואיש תורה ייתבע במיוחד על אי- שימת לבו לכך. 
אלו  לימים  לגשת  יש  אלו.  יסודות  בקרבו  ישריש  לא  אם  תורה  לבן  לו  יש  תקוה  איזו 
באה  חינם  שנאת  חינם.  שנאת  החורבן-  סיבת  לתיקון  שייכות  קבלת  על  במחשבה-מה 
לידי ביטוי לא רק בשנאה כפשוטה, אלא אף כאשר אדם אינו רואה את צרכי השני ואינו 
מתחשב בו, או כאשר הוא נכשל בחטאי הדיבור. היאך יתכן שמצפונו של בן תורה אינו 
רק  תתכן  זאת  שמציאות  ספק  אין  מצבים.  מיני  בכל  לחבירו  מפריע  הוא  כאשר  נוקפו 
ממנו  ומונעים  מצפונו  את  משקיטים  אשר  שעושה,  ולחסדים  הטובים  למעשיו  הודות 
לשים לב באופן תמידי שלא לפגוע בשני. "אוי לו לזה שנעשה סנגורו- קטגורו" (ירושלמי 
סוכה ג,א). במיוחד בבן תורה יכול כל הטוב שבו להפוך לתביעה עליו. עליו להעלות על 
לשפרם.  איך  ועצות  מחשבה  ולהשקיע  המישורים,  בכל  חבריו  עם  יחסיו  את  יומו  סדר 
למי  ובפרט  הדיבור,  שמירת  הלכות  בלימוד  קביעות  לעשות  אלו  בימים  במיוחד  כדאי 

שנכשל בכך.

דיני תשעה באב החל ביום א'
ביום שבת- 

שלישית  בסעודה  ואף  בכך  רגיל  שלא  למי  אף  הסעודות  בכל  לשיר  מותר  זמירות-  א. 
(אג"מ ח"ב, קי"ב).

הדבר  שניכר  אף  השנה  שבתות  בשאר  מהרגלו  יותר  ולשתות  לאכול  בשבת  מותר  ב. 
שעושה כן משום התענית שלמחר, משום שגופו נהנה מהאכילה עכשיו ואין זה מוגדר 
לב"ב  לומר  אין  וכן  התענית,  משום  כן  שעושה  בפיו  לומר  אין  אמנם  הכנה,  כמעשה 
שיאכלו יותר מפני התענית כמבואר במ"ב (ר"צ,ד') לענין שינה. [ארחות שבת פכ"ב סעיף 

קפ"ה ובהערה] 
גזירת  משום  לחוש  יש  במשקה-  ענבים  סוכר  לערב  וכן  הצום  להקלת  כדורים  נטילת  ג. 
מעשה  עושה  או  תרופה  הלוקח  בריא  שאדם  מ"ג]  [שכ"ח,  המ"א  דברי  ע"פ  סממנין 
למטרת רפואה ה"ז אסור, והמ"ב [שם, ס"ק ק'] העתיקו בלשון "שלוקח את התרופה ע"מ 
לחזק מזגו" [לעיין ארחת שבת פכ"ב סעיף קפ"ו], ולכן הורו הגריש"א ובעל השבט הלוי 
זצ"ל [ארחת שבת שם] שיש לערב קודם השבת את הכדורים במאכל או במשקה ויאכל 
תרופה  כאן  שמעורבת  כלל  מבחין  אינו  החולה  את  שהרואה  מהני  ובזה  בשבת  וישתם 
וכדו', ולאדם עצמו יש היכר בזה שעירב את התרופה [לעיין סי' שכ"ח סעיף כ"א בשו"ע] 
כבר  בגוף  פעולתה  פועלת  שהתרופה  משום  אפשר  ליכא,  לחול  משבת  הכנה  ואיסור 
בשבת, ועוד שאין לקיחתה נראית כלל אלא נראה כאוכל [ארחת שבת שם הערה רפ"ד].                  
והגרשז"א [ארחת שבת  פ"כ הערה ק"צ] סובר שלא די לטמון את הגלולה באוכל דאז 

היא נכרת בפנ"ע, אלא יש לרסקה היטב מער"ש באופן שלא תהיה ניכרת. 
עוד מובא [בשם הגרשז"א בא' שבת הערה קצ"א] שהיתר זה לא נאמר בתרופה  שדרך 
אומנם  היכר,  עצמו  לאדם  אין  שלה  הרגילות  שזו  דכיוון  ערבוב,  ע"י  היא  בחול  נטילתה 
מעירים שם שנראה שחזר בו אח"כ מזה, וזו נפ"מ לכאורה לערבוב סוכר ענבים במשקה 

שזו רגילותו. [ולעיין אג"מ או"ח ח"ג סי' נ"ד מש"כ בזה לענין לערב בשבת]
ד. לא יטייל ערב תשעה באב [רמ"א סוף תקנ"ג] וכתב הברכ"י (ס"ק ה') "יש מי שכתב 

דבדין זה כו"ע מודו דאף בשבת לא יטייל".
לתורה,  עליה  האופרוף-  מנהגי  כל  את  לחתן  לעשות  שיש  הגרשז"א  דעת  אופרוף-  ה. 
את  יערכו  לא  שמ"מ  אלא  בפרהסיא,  אבלות  זו  תהא  שאל"כ  רבא,  וקידושא  סוכריות, 
השמחה בפרסום וברוב עם כשאר שבתות השנה וכן לא ישירו בקידוש, כיון שההימנעות 
משיכה זו אינה אבלות בפרהסיא. ודעת הקה"י זצ"ל להקדים הקידוש לשבת לפני זה. 

(לעיין כ"ז דרשו תקנ"ב 24)
ו. אב הרחמים איתא במ"ב (רפ"ד ס"ק ט"ז) בשם הא"ר שאם חל ת"ב בשבת אע"פ שאין 

אומרים צ"צ אומרים אב הרחמים.
ז. לימוד תורה קודם חצות מותר בלימוד תורה אפילו שחל בשבת (מ"ב תקנ"ג סוף ס"ק 
בשבת  הלימוד  מניעת  על  מאד  מפקפק  שהט"ז  י')  (ס"ק  המ"ב  כותב  חצות  ואחר  ט'), 
ומסיים דהלומד בשבת אחר חצות לא הפסיד שכרו אפי' שחל ת"ב בשבת. ומסיים המ"ב 
ונראה שיש לסמוך על זה אחרי דאפי' שחל בחול הבאנו שכמה אחרונים מקילים. [ודעת 

החזו"א לעיין שם בדרשו סוף הערה 16]
ח. לימוד ברבים, ואבות ובנים- מובא בשם מרן הגריש"א זצ"ל [דרשו 16] שאף שנוקטים 
כדברי  שלא  לעשות  ראוי  אין  בפרהסיא  ומ"מ  זו  לשבת  ללמוד  שמותר  כדעות  כהלכה 
הרמ"א, ולכן אין לקיים שעור לרבים בשבת בערב ת"ב, חוץ ממקרה שאם יתבטל השעור 
לא ילמדו משתתפיו, והוסיף שאת מסגרת אבות ובנים אפשר להנהיג כרגיל, כיוון שכל 
אב לומד בפנ"ע עם בנו אין זה נחשב ללימוד רבים, ועוד שקשה ללמוד עם הילדים רק 

דברים המותרים בת"ב,
ט. אין אומרים צדקתך במנחה בשבת (תקנ"ט סעיף א')   

ומיהו  שלמה  כסעודת  אפי'  שולחנו  על  ומעלה  יין  ושתה  בשר  אוכל  מפסקת-  סעודה  י. 
ינהג  שלא  נפש  בדאבון  שיש  ומ"מ  ורמ"א)  שו"ע  (תקנ"ב  יום  מבעוד  להפסיק  צריך 
דמי  וס"ל  חולק  שור  ובבכור  [מ"א]  חברים  בסעודת  ישב  ולא  כ"ג]  ס"ק  [מ"ב  בשמחה 
שרגיל בכל שבת לסעוד סעודה זו עם חברו לא ימנע דא"כ הו"ל אבלות בפרהסיא. ולכו"ע 
מותר לברך בזימון (מ"ב שם) ומים אחרונים ראוי ליטול קודם השקיעה אך אם יאחר יכול 

ליטול אחר השקיעה (דרשו 27 ).
אם חל ת"ב כמו השנה א"צ להתנות שאינו מקבל עליו התענית עד בה"ש, דכיוון 

תענית  לשם  להפסיק  מתכון  לא  מסתמא  בשבת  עינוי  להראות  דאסור 
[שעה"צ תקנ"ז ס"ק ז'].

 

מוצאי שבת ליל התענית
א. הורדת המנעלים והחלפת הבגדים- נחלקו גדולי הדור (מובא הכל בתקנ"ז דרשו הערה 
הגריש"א  הגרשז"א  השמשות,  בין  בתחילת  מיד  בביתו  המנעלים  לחלוץ  צריך  האם   (8
והאור לציון ס"ל שצריך, דכיוון שלא מצוי בזמן זה שיבואו אנשים לביתו לא חשיב אבלות 
בפרהסיא, והאור לציון הוסיף שיעשה זאת באופן שלא יראה שעושה לשם אבלות. והחזו"א 
הסוברים  ויש  השבת,  את  להוציא  רגיל  בו  הזמן  עד  להמתין  שיכול  ס"ל  והגרנ"ק  הקה"י 

שלכו"ע יש להוריד בשעת צאת שבת לגאונים לע"ש. 
אף המחמירים הנ"ל לענין מנעלים שיש להורידם מיד בבין השמשות, סוברים שאת בגדי 
השבת אפשר להחליף לבגדי יום חול רק בצאת שבת [ויש הסוברים בזמן שרגיל להוציא 

השבת בד"כ] 
ומחליפים  המבדיל  ברוך  אומרים  שבת  שבצאת   – הקהילות  ברוב  היום  שהמנהג  ונראה 

לבגדי חול ובאים להתפלל ולכן מאחרים את זמן ערבית באופן שתהא שהות לכל הנ"ל.
לומר  לש"ץ  שאין  כותב   [247 קצ"א  עמ'  ישראל  [נחמת  דבליצקי  הגר"ש  רחום-  והוא  ב. 
והוא רחום וברכו באריכות התיבות כנהוג בשאר מוצ"ש כיוון שבמסכת סופרים איתא שאין 
אומרים ברכו כלל ואנו אומרים ברכו, אין ראוי להאריך בו. והגרח"ק [שם] חולק וס"ל לנהוג 
כמו כל מוצ"ש ולע"ש שע"פ הטעם של איחור הנשמות לגיהנום וכן ע"פ הטעם של אריכות 

השבת מסתבר שצריך להאריך כרגיל.
ג. אין מברכים על הבשמים וכשרואה הנר אומר בורא מאורי האש [שו"ע תקנ"ו] דנר אין 
טעון כוס ואין בו תענוג כמו שיש בבשמים (מ"ב ס"ק א') ויברך קודם איכה (לע"ש במ"ב 

הטעם) ואם שכח לברך יברך אח"כ בלילה, כיוון שהחיוב עדיין עליו (מ"ב שם).
הבעל  יברך  שלא  שנכון  סובר  צ"ח]  הערה  פס"ב  [שש"כ  הגרשז"א  הנר-  בברכת  נשים  ד. 
אם  מסתפק  רצ"ו  בסי'  הביה"ל  שהרי  הנשים,  את  ויוציא  בביתו  יברך  אלא  הכנסת,  בבית 
ע"ז  סי'  הלוי (ח"ז  בשבט  מאידך  חייבות.   שאינן  לביה"ל  שס"ל  ונראה  בנר  חייבות  נשים 
לשנות  שאין  כותב  ולכן  האש,  בברכת  חייבות  בהבדלה  שחייבות  דכמו  לו  פשוט  ב')  אות 
מנהג ישראל שכולם שומעים ומברכים בבית כנסת קודם איכה, והנשים אם מברכות יברכו 

לעצמן בבית עכ"ד. [ומי שרוצה לנהוג כביה"ל לכאורה צריך לעשות כגרשז"א]
ה. אין אומרים ויהי נועם ולא למנצח בנגינות ולא ויתן לך [שו"ע ורמ"א תקנ"ט, ב']. ובמ"ב 
(ס"ק ט') כותב "ולא ייתן לך. שאין זמנו בת"ב"  ובלבוש כותב " כי יום זה אינו זמן ברכה 
ושמחה", ולפ"ז לכאורה גם "רבש"ע וכו' החל את וכו' " שכותב המ"ב [רצ"ה ס"ק ז'] שיש 

להזהר לומר כל מוצ"ש, ג"כ אין לומר במוצ"ש השנה.
שיש  ומעוברת  קצת  בחולי  א',  ליום  ונדחה  בשבת  שחל  בת"ב  ומניקות-  מעוברות  חולים 
י'  סעיף  תקנ"ט  [ביה"ל  גדולה  מנחה  לאחר  יאכלו  אלא  להשלים  צריכים  אין  קצת  מחוש 
ד"ה "ואינו" בשם השבו"י,] ומה שכתבנו אחר מנחה, כן מבואר בשבו"י ומובא בשע"ת בסי' 
תקנ"ה. ונראה שכן הדין במינקת שאפשר להקל לה כמעוברת הנ"ל [תורת היולדת פמ"ח 
סעיף ד'] [ויש המקילים שדינם כשאר התעניות לעיין דברי מלכיאל ח"ג סי' כ"ו ויש סוברים 

שא"צ להתענות כלל-מועדים וזמנים ח"ז סי' רנ"ד].
דין הבדלה למי שלא צם- מי שרק צריך לטעימת מים אין צריך להבדיל (שבט הלוי ח"ח 

ס"ס קכ"ט).
 איש האוכל בת"ב- כותב בשע"ת [תקנ"ו ס"ק א'] שיבדיל תכף במוצ"ש, ובכה"ח [תקנ"ו, 
ט'] כתב "וזה החולה המבדיל במוצ"ש, היינו דווקא אם צריך לאכול במוצ"ש,אבל אם אינו 
נצרך בעת ההיא לא יבדיל עד שנצטרך לאכול". ולעיין בזה בתורת היולדת (פמ"ח הערה 
ט') סידור הרבה מדברי האחרונים שלא יחלקו אהדדי בדינים אלו.      ובשע"ת הנ"ל כתב 
שנראה קצת שנוטה דעת הברכ"י שיכול להוציא גם את ב"ב בהבדלה זו, וכ"נ שס"ל להלכה 
בשבט הלוי(ח"ח קכ"ט), ומוסיף שם בשבט הלוי דיכול הבריא להבדיל ולהוציא את החולה 
דמוכיח שם דגם הבריא מיקרי בר חיובא בהבדלה באותו היום ומהני טעימת החולה גם 

עבור הבריא.  
אשה שמותרת לאכול- דעת הרבה מגדולי הדור שחייבת בהבדלה [דרשו תקנ"ו 5] [ונראה 
מתי  תבדיל  לא,  ואם  מיד,  תבדיל  מיד  לאכול  צריכה  אם  החילוק-הנ"ל  שייך  בזה  שגם 
שצריכה לאכול- לעיין מ"ב תקנ"ד ס"ק י"ד שלפעמים גם יולדת תתענה איזה שעות אם 
אין זה קשה לה] ויכולה להבדיל בעצמה, ובשבט הלוי (ח"ח קכ"ט) כותב שיכולה לצאת 
המבדיל  לבריא  טעימתה  ומהני  מהכוס,  תטעם  והיא  בעבורה  אחר  שיבדיל  בהבדלה  גם 

שגם הוא יוצא יד"ח.
 קטן- הקה"י, הגריש"א והגרח"ק ס"ל שהמנהג שאוכל בלי הבדלה [דרשו תקנ"ו 5] [ואם 
את הסוברים  עושים הבדלה בבית עבור חולה, יולדת וכדו' עדיף לכאורה שישמע לצאת 

שצריך להבדיל].
שאר  על  אלא  יין  על  יבדיל  שלא  כותב  ט']  [תקנ"ו,  הכה"ח  מבדילים-  משקה  איזה   על 
בעצמו]  ישתה  א"א  ואם  לתינוק  לתת  לכתחילה  ס"ל  הגרנ"ק  [גם  לתינוק  יתן  או  משקין 
חמר  על  אלא  ענבים  מיץ  או  יין  על  יבדיל  שלא  כתב  קל"ב]  עמ'  פסח  [שבו"י  ,והגריש"א 
יין  על  להבדיל  אפשר  מ"מ  מדינה  חמר  אין  שהיום  שס"ל  לחזו"א  שאף  והוסיף  מדינה, 
מגיתו. ובשבט הלוי (ח"ז ע"ז) גם כותב לכתחילה על שכר ואם א"א  יבדיל על יין וישתה, 
והקה"י ס"ל שכיון שדעת החזו"א שבא"י השכר אינו חמר מדינה לכתחילה יבדיל על היין 

[כ"ז בדרשו תקנ"ו 5 לע"ש].               
ברכת הנר- לכאורה המבדילים בליל ת"ב יאמרו בתוך ההבדלה ברכת הנר [כדרך ההבדלה 

במוצאי יוה"כ].
מוצאי התענית

הבדלה במוצאי התענית- מבדיל על הכוס ואינו מברך לא על הנר ולא על הבשמים [שו"ע 
תקנ"ו] אפי' לא בירך על הנר במוצש"ק [מ"ב ס"ק ד']. וא"צ להבדיל בתפילה כיוון שהבדיל 

אתמול, ואפי' שכח אתמול להבדיל בתפילה ג"כ א"צ להבדיל עתה בתפילה (ס"ק ג').
 ומשמע במהרי"ל שמותר לשתות בעצמו וא"צ ליתן לתינוק (סוף ס"ק ג') דלילה זה קילא 

ממוצאי שבת חזון (שעה"צ ס"ק ז' ), 
יחזור  שבעלה  עד  ת"ב  במוצאי  להמתין  הצום  חולשת  מפני  לה  שקשה  ואשה 

ויבדיל, דעת הגריש"א שיכולה להבדיל בעצמה, שאע"פ שפסק הרמ"א 
לה  יש  אלא  בעצמה  תבדיל  לא  שהאשה  ח']  [רצ"ו,  לעיל 



ד. דברי הרמ"א גבי ת"ת
וברמ"א בסו"ס תקנ"ג- ונהגו שלא ללמוד בערב תשעה באב מחצות ואילך כי אם בדברים 
שם  אברהם  ובמגן  אבות.  פרקי  אומרים  אין  בשבת  חל  אם  ולכן  באב,  בתשעה  המותרים 
(ס"ק ז') כתב- א"כ ק"ו אם חל ט"ב בשבת שאסור ללמוד כל היום דהא אסור מדינא ללמוד 
בט"ב ועוד דהא דברים שבצנעא נוהג כמ"ש סימן תקנ"ד סי"ט. ובתשו' מור"ם לובלין כ' 
אם חל ט"ב בשבת מותר ללמוד דתשמיש גופא חומרא יתירא היא והבו דלא להוסיף עלה 
עכ"ל, וצ"ע שלא הביא דברי הרמ"א. מיהו בתשו' מהרי"ל כתב וז"ל- ט"ב שחל בשבת אסור 
שנדחה  כיוון  הטעם  ונ"ל  מותר  חצות  דקודם  משמע  עכ"ל.  בחול  כמו  חצות  אחר  ללמוד 
הביא  בד"מ  אבל  מחמרינן.  תשמיש  לענין  ומ"מ  ת"ב  ערב  דין  רק  ת"ב  דין  לו  ואין  נדחה 
משם.  ראיה  אין  וא"כ  מהרי"ל  תשו'  בסימני  וכ"ה  בשבת  שחל  ת"ב  ערב  מהרי"ל  בתשו' 
להחמיר  ול"נ  בשבת.  שחל  עצמו  בת"ב  ואוסר  בשבת  שחל  בעט"ב  ללמוד  מתיר  ובכ"ה 
במגילת  רבי  שקרא  בגמ'  אשכחן  וכן  בט"ב,  המותרים  דברים  ללמוד  יכול  דהא  בשניהם 

איכה בט"ב שחל בשבת עמ"ש סימן תקנד סעיף ד'.
ה. העולה מדבריו

להיות  ת"ב  ערב  שחל  בשבת  ללמוד  אסור  דאם  חדא  תרתי  אברהם  המגן  דקאמר  והיינו 
ישרים  ה'  דפקודי  משום  בפנ"ע  איסור  דהוי  כורחך  על  בשבת,  אבילות  שאין  אף  בתוכה 
אחר  שלמד  הד"ת  מכח  בלילה  דשמח  החת"ס  (וכדאסברה  בשמחה  ומיתסר  לב  משמחי 
חצות) וא"כ כל שכן בשבת שחל ת"ב להיות בתוכה שיאסר בזה כל השבת, ותו דאפי' תימא 

דהוי אבילות סו"ס הו"ל כדברים שבצנעא דקימ"ל לפי"ד הרמ"א דנוהג.
ומבואר דדא מיפשט פשיט"ל שתשעה באב בשנה זו שפיר חייל בשבת אף לולי הא דדברים 
שבצנעא נוהג, דלכך ס"ל דהוי ק"ו שאסור מצ"ע ללמוד בשבת זו דברים המשמחים, והדר 
בתראי  להנך  לומד, (וכ"ש  מה  שבצנעא  דברים  חשיב  סו"ס  אבילות  דהוי  יהא  דלו  קאמר 
הוה  אי  אולם  מידי).  חזו  ולא  שוא"ת  הו"ל  דא"כ  זה  ביום  ת"ת  מצות  שאין  למימר  דבעו 
אמרינן שבשנה זו אין חלות דיני התענית בת"ב כלל אלא בי' ודאי אין מקום לקל וחומר- 
באב  תשעה  ערב  משאר  עדיף  דלא  המשמחים,  דברים  ללמוד  שלא  היום  כל  להחמיר 

גרידתא.
ולמה  שבת  כבוד  בשביל  שרי  ויין  בבשר  אפילו  דהא  הרמ"א  על  שתמה  דהט"ז  [ויתכן 
נחמיר עליו שלא ילמוד משום אבילות שלא ילמד, ולא נחית לאפלוגי דהלימוד הוי דברים 
שבצנעא- מה הינו לומד. יל"פ דס"ל דמבשר ויין חזינן דלא חייל ת"ב בשבת כלל, ואי שבת 
דחיא לדיני ת"ב כל שכן דדחיא לדיני ערב ת"ב. וטפי נראה דלא פליג ע"ד הרמ"א שדברים 
שבצנעא נוהג גבי תה"מ, רק ס"ל דהנ"מ ת"ב דחייל אך ערב ת"ב לא חייל. ודוק. או דנימא 

דאתא לאוכוחי דאבילות ישנה קילא טפי וכסברת הרא"ש הנ"ל].
ו. מו"מ אי אזיל לטעמיה בדין שמחה

ואזיל המג"א לטעמיה בסימן תקנ"ב סעיף י' שפסק השו"ע שאם חל ת"ב בשבת או באחד 
ישב  ומ"מ  יד)  (ס"ק  המג"א  עלה  וכתב  המפסקת,  בסעודה  יין  ושותה  בשר  אוכל  בשבת 
וההימנעות  בשבת  שמחה  מצות  דאין  לטעמיה  והיינו  בשמחה.  ינהוג  שלא  נפש  בדאבת 
המפסקת,  בסעודה  רק  דהוי  מיניה  דמשמע  צב"ק  מיהו  פרהסיא.  של  אבילות  אי"ז  מכך 
והא לכאו' בת"ב שחל בשבת הול"ל הכי בכוליה שבתא, וע"כ דלא קאי בזה מדין ת"ב כי 
אם מדין ערב ת"ב שדומה כמי שמתו מוטל בפניו- כדין אונן שרשאי לנהוג אנינות בשבת 
שם  דיהא  שאני  הכא  ויין  בשר  דגבי  שם  כתב  (ואומנם  כן,  לפני  בס"ק  המג"א  כדאייתי 
מינה  חזינן  לא  וא"כ  אבילות),  שם  ליכא  השמחה  להעדר  אולם  זאת  להימנעותו  אבילות 

מידי לדין אבילות דת"ב.
ז. רחיצה בע"ש זו אחר חצות ומו"מ להנ"ל

ובב"ח בסו"ס תקנ"א (סקי"ב) כשדן לגבי רחיצת ערב שבת בחמין כתב דכשחל ר"ח ביום 
אפילו  שהרי  יתירא  חומרא  היא  חזון  בער"ש  אף  דהלא  בחמין  בשבת  לרחוץ  שרי  שישי 
הכיבוס התירו חז"ל לצורך שבת אפי' ביום חמישי שחל ת"ב להיות בתורה, 'ואם כן נימא 
הבו דלא לוסיף עלה דדוקא בערב שבת חזון דחל לפעמים בערב תשעה באב ראו להחמיר 
מחצות ואילך כמו ערב תשעה באב דעלמא, ומשום לא פלוג נהגו לאסור בכל ערב שבת 

חזון אבל בע"ש שהוא ר"ח שאינו שבת של חזון לא ראיתי לאסור כלל'.
דרחיצה  התירא  לגבי  פוסקים  ובשאר  פ"ט,  ס"ק  ובמשנ"ב  ט"ז  ס"ק  שם  בט"ז  [והו"ד 
ואילך  מחצות  אב  דח'  חזון  שבת  ערב  רחיצה  איסור  לגבי  ובביאוה"ל  ובפמ"ג  ר"ח.  בע"ש 

דלכתחילה צריך להזהר בכך, עי"ש סו"ס זה].
ומרהיטת לשונו מבואר דפשיט"ל דשבת חזון תשעה באב גדר ת"ב עליה עד כדי שמה"ט 
יש לאסור בע"ש אחר חצות רחיצה כמו בכל ערב ת"ב, ומה"ט אף גזור כל ערב שבת חזון 

אע"פ שהוי רחיצה של מצוה אטו שבת זו.
ולהנ"ל ליכא מאן דפליג בה דאפי' המחבר מודי דגדר ערב תשעה באב איכא לערב שבת זו 
ורק כד אתיא שבת דחיא ליה, ול"א דנתקן מתחילה שבשנה שכזו התענית בעשירי. ולפי"ז 
יכון אף דין זה ד[הפמ"ג עפ"י] הב"ח שראוי לרחוץ בע"ש זו קודם חצות אף לפי השו"ע, 
דלאו מדינא דאיסור רחיצה בתשעת הימים אתינן עלה דאז איכא למשרי לפום דעת השו"ע 
מי  מצאתי  לא  לע"ע  ואכן  באב.  תשעה  דערב  מדינא  אלא  בו  שחל  שבוע  אלא  ליה  דלית 

שיחלוק על דין זה בהדיא.
ח. משא ומתן אי תלי בפלוגתא גבי שבוע שחל בו

כ'  השו"ע,  לדעת  האבילות  מנהגי  רוב  חיילי  דבו  ת"ב  בו  שחל  דשבוע  דינא  דבהך  איברא 
מותר  השבת  לאחר  ונדחה  בשבת  או  ראשון  ביום  באב  תשעה  חל  ואם  תקנא,ד-  השו"ע 
בשתי השבתות בין שקודם התענית בין שאחריו, ויש מי שאומר שנהגו לאסור כל שבוע 

שלפניו חוץ מיום חמישי ויום שישי. וכידוע דבכללי הפסק בשו"ע סתם ויש הלכה כסתם.
ובפשטות פלוגתת הנך ב' דעות הויא בחקירתן הנ"ל דאי חייל בשבת ונדחה לאחר השבת 
א"כ הא מיהת דחייל בשבוע זה, אך אם לא חייל אלא ביום ראשון נמצא שאין השבועה 

שלפניו שבוע שחל בו ולכך שרי בכל.
ראשון,  ביום  אלא  בשבת  הת"ב  חייל  שלא  סברה  כוותיה  דקימ"ל  קמייתא  דדעה  ונמצא 

וא"כ מה"ט הוא דהתיר השו"ע דברים שבצנעא. ושוב נחלוק ע"ד הב"ח והפמ"ג ונתיר 
רחיצה ביום שישי אף לאחר חצות שהרי אי"ז ערב תשעה באב כלל.

אטו  גזירה  טעה"ד  פירש  ברוקח  שהרי  כ"ה  השניה  לדעה  גם  [ואולי 

לשמוע הבדלה מהאנשים מ"מ כיוון שהמ"ב (שפ ס"ק ל"ה) כתב שכשאין לה מי שיוציא 
אותה רשאית להבדיל לעצמה ולסמוך על הסוברים כן, א"כ גם רק כאן במקרה שקשה 

לה להמתין [תקנ"ו דרשו 8]
ואם טעה ובירך על הנר או על הבשמים, ע"פ הביה"ל [רח"צ ס"ה ד"ה "אין"] נראה שצריך 
לחזור ולברך בפה"ג שכיוון שלא יוצא בברכה זו הרי הוא הפסק בין ברכת בפה"ג לטעימה 

[תקנ"ו דרשו הערה 10]  
ואם התחיל ואמר "בא"י.. בורא מיני בשמים" יכול תכ"ד להמשיך המבדיל בין קודש לחול  
ולסיים ברכת המבדיל, אם הבדיל בתפילה במוצאי שבת ,דאז הבדלה לכו"ע הוי דרבנן 

[רצ"ו מ"ב סוף ס"ק א'] ובדרבנן אפשר לתקן כנ"ל [ר"ט סעיף ב' מ"ב ס"ק ו']. 
הערה  פס"ב  הגרשז"א [שש"כ  הכוס,  על  שהבדיל  קודם  ת"ב  במוצאי  וטעם  ששכח  ומי 
צ"ה] מצדד שאע"פ שבכל מוצ"ש בכה"ג כתב השו"ע [רצ"ד, א'] שחייב לחזור ולהתפלל, 
במוצאי ת"ב ביום א', כיוון שהתפלל כמה תפילות בלי להבדיל בהן, אין עוד עם לחזור 

ולהתפלל כדי להזכיר הבדלה בתפילה וסיים בצ"ע.
אם רוצה לשתות אחר הבדלה משקין או מים ושתה מלא לוגמיו א"צ לברך על המשקין 
שהיה  או  לפניו  היו  אם  היין],  בברכת  [דנפטרים  לאחריהם  ולא  לפניהם  לא  שאח"כ 
בדעתו [סי' קע"ד סעיף ב' מ"ב ס"ק ג'] ודווקא המבדיל שטעם ולא השומעים [ס"ק ג'] 

ולהגריש"א אין מיץ ענבים פוטר שאר משקים.
ואם אח"כ נוטל ידיו לסעודה צריך מקודם לברך על היין ועל הגפן [ס"ק ט"ו]. ואם שכח 
לברך והחל בסעודה ברכת המזון פוטרתו [ס"ק כ"ז]. ןנכון שיכוון לפוטרו בברהמ"ז דאז 

ודאי פוטרו (שעה"צ ס"ק כ"ט).
ב. אכילת בשר ושתית יין- בלילה (מוצאי התענית) אסור מפני אבלות של יום, אבל ביום 

מותר (רמ"א תקנ"ח).
השע"ת  בשם  ד')  (ס"ק  תקנ"ח  לכו"ע,מ"ב  מותרת  תספורת  וכיבוס  רחיצה  תספורת  ג. 

בשם הזרע אמת, ובזרע אמת כתוב דשרי גם רחיצה וכיבוס.
ד. ברכת שהחיינו מובא בשם כמה שו"תים של האחרונים שמותר דהטעם שלא מברכין 
בימים אלו משום דלא שייך לומר שהחיינו לזמן הזה. ובליל י"א לא שייך טעם זה, [נחמת 
ישראל פרק מ' הערה 26] ובכה"ח [תקנ"ו ס"ק ר"ח] כתב שברכת שהחיינו כמו בשר ויין 

(ומשמע שרק בבוקר מותר).[דרשו תקנ"ח 9].

תשעה באב שחל בשבת
הרב נתנאל י.ח. כהן

א. מאי דיש להסתפק בזה
איכא לעיוני ולאסתפוקי במאי דאיקלע קמן שתאריך תשעה באב חייל בשבת ודחינן ליום 
ראשון את דין התענית, דמתקרי בפי כל תשעה באב נדחה. האם אכן עיקר חובת התענית 
תשלומין  דין  ראשון  ביום  הוי  ולכך  דוחהו  שבת  עונג  שחיוב  אלא  באב  בתשעה  הויא 
גרידתא, או דלמא שבת דוחה את עצם התענית שנעשה דינה ביום ראשון, ואולי אף יש 
להגדיר טפי דבשנה כי האי קבעו חז"ל את צום החמישי בעשרה באב, דלפי שאינו יכול 
היכל  של  שרובו  ובפרט  באב  בעשרה  שיהא  ותיקנוהו  עמדו  מעיקרא  בשבת  להתקיים 
נשרף בו וקאמר ר' יוחנן דאלמלי היה באותו הדור היה קובעו [כל שנה] בעשירי. וגרע 

מה"ט משאר תעניות שחלו בשבת.
ב. פלוגתת הראשונים בדברים שבצנעא

הנה בגמ' בתענית כט: תניא ת"ב שחל בשבת וכן ערב ט"ב שחל בשבת אוכל אדם כל 
ובתוספתא  בשעתו.  שלמה  כסעודת  אפי'  שולחנו  על  ומעלה  צורכו  כל  ושותה  צורכו 

דשלהי תענית (פ"ג הי"ב) מסיימינן בה- ואין מונע עצמו מכלום.
יצחק  ר'  והרב  בכולן.  מותר  בשבת  באב  תשעה  חל  ואם  כ'-  יט)  (תקנ"ד,  או"ח  ובטור 
מווינא כתב אע"פ שאנו דוחין אותו עד למחר אסור בתשמיש המטה מידי דהוי אקובר 
מתו ברגל שנדחה האבילות עד אחר הרגל אפ"ה דברים שבצנעא נוהג (כתובות ד.), ה"נ 
שבת זו גבי ת"ב הוה כמו רגל ואסור בתשמיש המטה. [וצ"ע בפנ"ע מ"ט נקט דהוי כרגל 
תיפו"ל דאבילות בשבת נמי ליכא ודברים שבצנעא נוהג. ויל"פ דכל שיש איסור להתענות 
בת"ב הדר דין יו"ט עליו דהא אקרי מועד, ולרבותא קאמר]. והר' מאיר מרוטנבורג (הל' 
שמחות סי' ר"א) חלק עליו וסוף דבריו ומיהו נכון להחמיר כדברי מורי שאפי' הוא מיקל 
ז"ל  הרא"ש  וא"א  מיקל.  ואני  מחמיר  כשהוא  וכ"ש  כדבריו  לעשות  לי  היה  מחמיר  ואני 
משמע  מכלום  מונעו  ואינו  וכו'  שולחנו  על  ומעלה  דקתני  התוספתא  לשון  ומיהו  כתב- 

שאינו מונע עצמו משום דבר אפי' מדברים שבצנעא. וכן עמא דבר, וכן כתב הרמב"ן.
(ויעויין ברא"ש פרק בתרא דתענית סי' ל"ב שהעתיק לכ"ד מהרמ"ר באורך וכתב בשמו- 
הדבר יצא מפי מורי הקדוש וכל עדת ישראל יעשו אותו כדאי הוא בית אלוקינו לאבד 

עליו עונה אחת בשנה, עי"ש שהאריך).
ולדינא נחלקו בזה השו"ע והרמ"א שם, דהשו"ע כתב- אם חל ט"ב בשבת מותר בכולן 
אפי' בתה"מ. והרמ"א כ'- ויש אוסרים בתה"מ וכן נוהגים. (ולכאו' יתכן היה לדון דהיא 

היא פלו' הבבלי והתוספתא אי גרסינן 'ואינו נמנע מכלום'. ועיין).
ג. משא ומתן אי פלוגתייהו בהנ"ל

ולפו"ר בהא גופא הוא דקא מיפלגי, דלדעת האו"ז (ר"י מוינא) דדברים שבצנעא נוהגים 
בו היינו דחיילא התענית בשבת רק ששבת לה כרגל ודוחה אותה לאחר השבת, ומה"ט 
ודעמיה  הרמב"ן  לדעת  משא"כ  אסורים  שבצנעא  ודברים  דבר  לכל  לרגל  דשווה  פשוט 
חל  שתשיעי  דבכה"ג  בשבת  תענית  חיוב  חייל  לא  דכלל  יל"פ  מרגל  חלוק  דיהא  טעמא 
פשוט  ולכך  כלל  רגל  דחית  מדין  זה  ואין  בעשירי,  התענית  לדין  תקון  מעיקרא  בשבת 

של"ש שינהגו דברים שבצנעא.
רק  לדון  כתב  מהרמ"ר  על  לחלוק  שכשצידד  מוינא  יצחק  מר'  אייתי  שהרא"ש  אלא 
דהוי  נימא  לא  אמאי  היחידה  טענתו  שזו  ומבואר  טפי,  הקילו  דרבים  ישנה  דבאבילות 

כקובר מתו ברגל, הרי דגם לדידיה חשיב דחייל הת"ב בשבת ונדחה ליום ראשון.
ואולי יש לדחוק דבעי למדחי ליה לטעמיה, אולם מ"מ אכתי לא אשכחן מ"ד 

דס"ל בהדיא דלא חיילא התענית בשבת ונדחית לראשון.

 



שאר שנים שיבואו לכבס ולרחוץ בשבוע שחל בו. וכ"מ בטור דהוי רק מנהגא].
לשבוע  שנדחה  כמה  עד  אולם  בשבת  חייל  ת"ב  דלעולם  למדחי  איכא  לזה  גם  מיהו 
שלאחריו נמצא שבשבוע זה לא קיימי ניהוגי ת"ב ולכך אף איהו עצמו לא נאסר, (ואולי 
יתכן להגדיר טפי שלא רק הת"ב נדחה אלא כל השבוע שחל בו נדחה) דדין השבוע תלוי 
הוא בדין הניהוגים בפועל. וכן יש לדקדק קצת מלשון הטור שפי' הטעם- בשבוע שלפניו 
מותר כיון שנדחה התענית עד יום ראשון א"כ שבת ראשונה אינה שבת שחל ת"ב בתוכה. 

(וכן ציטט הב"י שם בשם הרא"ש כלשון זו ממש).
ט. משא ומתן אי תלי בנידון עוברות ומניקות בנדחה

ובגליון שו"ע בסימן תקנט,ט הביא רע"א מתשו' שבות יעקב ח"ג סימן לז דתשעה באב 
שחל בשבת ונדחה ליום ראשון דחולה קצת ומעוברות שיש מיחוש קצת מותרים לאכול 
והו"ד  תעניתו.  משלים  ואינו  ורוחץ  גדול  היום  בעוד  מנחה  שמתפלל  ברית  בעל  כמו 

בביאוה"ל שם.
סי'  ח"ג  מלכיאל  שבדברי  מציינים  ראיתי  אך  ברית,  כבעל  מחצות  דוקא  דשרי  ומשמע 
רנ"ד,  סי'  ח"ז  בזה במועדים וזמנים  האריך  וכן  כלל.  להתענות  שאינם צריכים  מיקל  כו 
וילע"ש. ומאידך מטו שהבית מאיר כ' שלא מצאנו בשום פוסק להקל במעוברת ובת"ב 
נדחה וכן בא"א סימן תק"נ כתב ג"כ שיתענו. [ולעת עתה לא עיינתי בדבריהם בספריהם 

מה פירשו בטעמייהו ומה מקור דבריהם].
ולכאו' לפי פשוטו טעמא דהשבו"י והדברי מלכיאל משום דסברי דהתענית חלה בשבת 
שווה  ה"ז  תשלומין  רק  אלא  באב  תשעה  אי"ז  ראשון  שביום  וא"כ  ראשון  ליום  ונדחית 

לשאר תעניות ציבור שאין עוברות ומניקות מתענות, והיא דעת כו"ע וכנ"ל.
ורק אי נימא דהתענית חלה בשנה כי האי בעשירי פשוט שאין מקום להקל עליהם טפי 
מת"ב דעלמא שמתענות (שו"ע תקנד,ה), וזו תהא דעת הבית מאיר ודעמיה. מיהו להנ"ל 
אלא  בשבת  נקבעת  דהתענית  סברי  אינהו  גם  דלעולם  לדחות  יש  ולכך  כמאן,  דלא  הוי 
הוי  התענית  דחומר  או  תשלומין,  דין  רק  זה  ואין  שבה  חומר  כל  עם  נדחת  דכשנדחית 
בעצם התענית ולא בתאריך [או דעצם היום ג"כ נדחה, ואולי מעתה זו תהא כוונת השו"ע 

גבי דין שבוע שחל בו דלכך כשהיום נדחה אין זה שבוע שחל בו.
דאיניש  עליה  חייל  השבת  לשמירת  ההשתדלות  דחיוב  דאחר  זו  בסברא  לדון  יש  מיהו 
רק ברביעי בשבת, א"כ עד אז לא חשיב שיש דוחה לתענית ת"ב משבת דהא אכתי אינו 

מחויב בעונג שבת, וא"כ יהא שבוע שחל בו עד אז. ויש לדחות ולפלפל].
דהשו"ע  דינא  וכגוף  ברית  בעל  לגבי  זו  נדחית  בתענית  קולא  איכא  דלכו"ע  איברא 

(וכדילפי' מבני סנאב בן בנימין), ועל כורחך שאי"ז אותו החומר לגמרי. וצ"ע.
י. משא ומתן אי בהא תליא דין קטן שהגדיל בי'

ושמעתי באומרים לי דהאחרונים האריכו לדון במי שנעשה בן י"ג בליל עשירי באב אי 
בשתא כי האי מחויב הוא בתענית זו, ולפו"ר מיתלי תלי בספיקא הנ"ל דאי חייל בשבת 
ונדחה לא רמי עלויה לצום דכשחייל קטן הוא ואינו מצווה בו וא"צ תשלומין, אך אי חייל 

בעשירי שפיר יש לחייבו לכאו'. וא"כ להנ"ל ימצא דליכא מאן דמחייב ליה.
אולם יש לדחות דאי"ז תלוי זב"ז בהכרח דאף אם הצום מתחילתו נתקן בשנה זו בעשירי 
דלמא נתקן עבור הנך דהיו מחויבים בעת סיבת החיוב- בתשיעי, וכ"ש דאית לן למימר 
כדחיה  אלא  גרידתא  כתשלומין  אי"ז  דלמא  בתשיעי  חלותו  הוי  אי  דאף  גיסא  לאידך 
שנדחה עצם החיוב עם המחייב. ויתכן לצדד עוד דאף בעודו קטן חייל החיוב עלויה רק 
דהיותו קטן קא פטרא ליה, והשתא ל"ל הך פטור (דלו יצוייר שיוכל לקיים בגודלו חיוב 
שחייל עליו בקטנותו נימא דשפיר יתחייב בו. ויל"פ בספק הגרע"א בזה בענין בהמ"ז. ויש 

לדון דצומות שאנו משאר מצוות דלא תיקנום אקטנים כלל. ועיין).
יא. מאי דיש לדון בזה מסברא

דודאי  בפשיטות  יתכן  מסברא  הנה  מסברא,  בזה  לדון  לן  יורשה  אם  דמילתא  ובעיקרא 
דתיקנוהו בשתא כי האי ביום העשירי דהרי כבר בתקנת הנביאים לצום ביום זה מידע 
ידעי שפעמים שיחול בשבת (וכ"ש כשמקדשים עפ"י הראיה) דאית בה מצות עונג מדברי 
מעיקרא  יתקנוה  ראשון  ליום  ותדחה  בשבת  שתהא  ולתקן  להם  מה  וא"כ  ג"כ,  קבלה 

בראשון.
(וכמדו' שדעת הערוך השולחן גבי הדלקת נר חנוכה בע"ש דביום זה תיקנו את ההדלקה 
מפלג, באשר ע"כ איכא כל חנוכה שבת ול"ש להדליק משחשיכה. וחזינן שהתיחסו חז"ל 

לכל זמן בפנ"ע בנידון תקנתם. מיהו שאני התם דהוי כל שנה כן).
ותקנת  ההיכל  את  בו  להצית  דהחלו  גורם  יום  של  דעיצומו  קצת  לדחות  יתכן  אומנם 
חז"ל היתה לצום ביום תחילת שריפת בית אלוקינו, ולא עבוד תקנה נפרדת ליום השבת. 

(ועכ"פ מעתה כך עלינו להעמיד את צורת הנידון האיך תיקנו חכמים).
היינו  דחיה,  לדין  ובעינן  לעולם  בתשעה  רבנן  דתקון  דהא  באופ"א  לדחות  יש  ואולי 
משום דעת מהר"ם רוטנבורג ודעמיה, דיהא קיום לתקנתם זו גם בשבת זו ולגבי דברים 
שבצנעא, ובעו רבנן שיהא זכרון החורבן וצערא דעינוי זה (דאם תענה את בנותי קרינן 
ביום  לכה"פ  נינהו)  עינויים  החמישה  מכלל  נמי  וביו"כ  ד"א,  מיעוט  זו  ויענונו  וכן  ליה, 
ובזמן שהחל בו שריפת בית אלוקינו, וזהו שכ' שכדאי הוא בית אלוקינו לאבד עליו עונה 
אחת. מיהו כמובן שלשו"ע וכדעת הרמב"ן ודעמיה ליכא למימר כן, ואף האו"ז לא הבין 

כך את המהרמ"ר שהרי א"כ ל"ש לחלוק על דינו עם חילוקים דשאני מאבילות דיחיד.
יב. מאי דיש לדון בזה מסוגיות הש"ס

ובאמת דלפו"ר ממילתא דר' יוחנן דראוי לקובעו בעשירי ואלמלי היה באותו הדור היה 
קובעו בו, ובירושלמי איכא תנאי דסברי שאכן צריכים להתענות גם בו (ועכ"פ שהחמירו 
חייל  דהצום  נימא  אי  דגם  ומינה  התענית.  חיוב  עיקר  זמן  הוי  דשפיר  משמע  כן),  ע"ע 
בשבת ונדחה לראשון אכתי נדחה הוא לזמן המוגדר לזמנו. אך עכ"פ לפי"ז ודאי מסתבר 
מנהגי  מ"מ  יוחנן  כר'  קימ"ל  דלא  ואף  בעשירי,  או  בתשיעי  או  הוי  דזמנו  למימר  טפי 
האבילות ממשיכים בחלקם (לשו"ע ולרמ"א כל חד כדאית ליה) אף ביום עשירי. ואיכא 

למשמע מינה קצת דבגדר זמנו יחשב ואינו נחשב כתשלומין גרידתא.
וכדמות ראיה לנידו"ז יש להביא מסוגית הגמ' במגילה דף ה.: רבי נטע נטיעה בפורים 

ורחץ בקרונה של ציפורי בי"ז בתמוז וביקש לעקור ת"ב ולא הודו לו. ומסקינן 
דלא כך היה מעשה אלא ת"ב שחל להיות בשבת הוה ונדחה לאחר 

השבת ואמר רבי הואיל ונדחה ידחה ולא הודו לו חכמים. 

 

ת"ב  לעקור  לרבי  ליה  יהני  מאי  בעשירי  תענית  תקון  האי  כי  דבשתא  נימא  אי  ולכאורה 
משבת הלא בעשירי זמנו (ובעינן לכאו' לפרש ללשון לעקור ת"ב דאמרן בס"ד), ומה שייך 

כלל הואיל ונדחה ידחה הלא זה גופא זמנו. אלא לאו ש"מ דחייל בשבת ונעקר ונדחה.
מיהו יש לדון דמאי דלא הודו לו חכמים אי"ז שסתם לא הסכימו עם ההואיל ונדחה אלא 
דפליגי עלויה וסברי דבשנה זו זמנו בעשירי. וימצא דעיקר ספיקתן הנ"ל תהא ספק איך 
לפרש את אי הסכמת רבנן לדברי רבי. (ועי"ש בתוס' דלחד גיסא לס"ד רצה לעוקרו מט' 
ולקובעו בי', ואולי יל"פ דקאי בשנה כזו וכמסקנא ורצה למימר שלא יהא כתשלומין, מיהו 

ל' תוס' כדר' יוחנן).
יג. דעת הרשב"א והמבואר מדבריו

שוב הראוני שלכאו' יש בזה דברים מפורשים בתשובות הרשב"א חלק א' סימן תק"כ- ומה 
ששאלת בט' באב שחל להיות בשבת מהו בתשה"מ, מי הוי כאבל דעלמא דאמרינן דברים 
שבצנעא נוהג. נראה לי שאין נוהג בו שום אבילות דהא אמרינן מעלה על שולחנו כסעודת 
שלמה בשעתו דאבילות ישנה שאני, וכל שכן דלגמרי עקרוה מתשיעי ואוקמוה [אעשירי] 

ומעיקרא היה ראוי לקובעו בעשירי כדאיתא התם. עכ"ל.
ומשמעות דבריו דאכן טעמא דדברים שבצנעא אינו נוהג בשבת זו הוי משום דבשתא כי 
דס"ל  מפורש  ונמצא  מעיקרא.  לקובעו  ראוי  דהוה  כמאי  בעשירי  תיקנוהו  מעיקרא  האי 
עד  כלל  חייל  דלא  אלא  קיומו  ונדחה  דחייל  אי"ז  בשבת  שחל  דת"ב  גיסא  כהך  לרשב"א 

ליום ראשון.
וא"כ ימצא דפלוגתת השו"ע והרמ"א הויא בהך מילתא, מיהו הטור והשו"ע לא הזכירו כלל 
ד"ז כטעם וכנ"ל דלא אתו עלה למשרי אלא מטעם אבילות ישנה וא"כ שפיר סברי כהרמ"א 

דחייל ונדחה קיומו, אך מ"מ נמצא דדעת הרשב"א הויא כהך גיסא.
לן  ולית  ג"כ,  חצות  אחר  זו  שבת  בערב  רחיצה  למשרי  לן  אית  דהרשב"א  אליביה  ומעתה 

להקל על עוברות ומניקות כדעת השבו"י.
יד. דחית ראיה זו וביאור כוונתו באופ"א

דלגמרי  כתב-  שהרי  כן,  לא  מבואר  לשונו  בדקדוק  מ"מ  לשונו  משמעות  שכן  דאף  אלא 
והיינו  בתשיעי,  ולא  בעשירי  תיקנוה  שהרי  כתב  ולא  אעשירי,  ואוקמוה  מתשיעי  עקרוה 
שאכן אי"ז תקנה בפנ"ע אלא רק עקירת התשיעי לעשירי. וכוונתו דכיוון דנעקר מתשיעי 
ונדחה לעשירי כולו הוא דנדחה עם כל דיניו, והיינו דאהני ה"ט דעל כורחך לא שייך לקובעו 
בשבת- כי היכי דדחייתו לעשירי תהא בתורת עקירה מתשיעי וקביעות בעשירי, וממילא לא 
ישארו דיניו בשבת כלל. (וכמו שלו יצוייר איניש שיהא מותר לו לצום בשבת זו מעת לעת 

דודאי לא יקיים בזה את תקנת צום החמישי).
כל  חסדא-  רב  דברי  בביאור  יג.  דף  בתענית  רש"י  מש"כ  עפ"י  בכוונתו  יל"פ  ביאור  וביתר 
שאסרו  'תענית'  כל  ופרש"י  בצונן,  בין  בחמין  בין  אסור  ואבל  ת"ב  כגון  אבל  משום  שהוא 

רחיצה משום אבל כגון תשעה באב שהוא משום אבילות חורבן וכ"ש אבל ממש וכו'.
ומבואר מלשונו שאיסור התענית הוי משום אבלות, שאין זה ב' דינים בפני עצמם להתענות 
ולהתאבל, אלא דין אחד הוא- להתאבל, רק שאחד מהדברים המבטאים את האבלות הוי 
התענית. (ולכך לא פירש בסתמא- כל רחיצה שאסרו משום אבל). ומעתה פשוט שליכא 
למימר שינהג דברים שבצנעא- דהתענית נדחית והאבילות במקומה עומדת, דהלא התענית 
היא היא מדיני האבילות ומדנדחית על כורחך דכל האבילות נדחת למחר, וא"כ מה מקום 
(ועי'  נדחת.  עצמה  והאבילות  אבילות  מדין  דהוו  אחר  בשבת  שבצנעא  דברים  לנהוג  יש 
במג"א שכ' ע"ד הרמ"א דתה"מ אסור דא"כ ה"ה רחיצה בחמין שאף היא אבילות שבצנעא, 
דעצם  מוכח  דשרי  ולשו"ע  אבילות,  משום  הרחיצה  שאיסור  טפי  בהדיא  קמן  הא  וא"כ 
להנך  ותקשי  אבילות  מדין  אסורה  דרחיצה  בגמרא  מבואר  שמעתה  אלא  נדחת.  האבלות 
האבילות  רק  אלא  נדחת  האבילות  עצם  שלא  למימר  תבעי  כורחך  ועל  בשבת  לה  דאסרי 
האבילות  מדיני  דהויא  הגם  נדחית  התענית  דרק  למימר  מצינן  שפיר  וא"כ  שבפרהסיא, 
ואינה דין תענית בפנ"ע. שו"ר בעמק ברכה (עמ' קלג) דפירש דתרי דיני אית בה ברחיצה- 
אבילות ותענית, דכל חד מינייהו הוי סיבה לאוסרה. וא"כ יתכן שרק איסור הרחיצה שמדין 
שכתב  הרשב"א  כוונת  שזהו  יל"פ  ומעתה  ד)  ולומר  לצדד  יש  עכ"פ  אך  נדחה.  האבילות 

דלגמרי עקרוה דכוונתו רק למימר דכל דיני האבילות אידחו ולא רק דין התענית.
ורק  בעשירי,  דנקבע  לטעמו  לאתויי  והשו"ע  הטור  כלי  מנושאי  חד  אישתמיט  דלא  וה"ט 

קאמרי דאבילות ישנה זו נדחית עם כל דיניה. ועיין.

הן הן גבורותיו הן הן נוראותיו
הרב יהודה שניידר

יומא ס"ט: א"ר יהושע בן לוי למה נקרא שמן אנשי כנסת הגדולה שהחזירו עטרה ליושנה, 
בהכלו  מקרקרין  נכרים  אמר  ירמיה  אתא  והנורא,  הגבור  הגדול  הקל  אמר  משה  אתא 
איה נוראותיו לא אמר נורא, אתא דניאל אמר נכרים משתעבדים בבניו איה גבורותיו לא 
אמר גבור, אתו אינהו ואמרו אדרבה זו היא גבורותיו שכובש את יצרו שנותן ארך אפיים 
לרשעים, ואלו הן נוראותיו שאלמלא מוראו של הקב"ה היאך אומה אחת יכולה להתקיים 

בין האומות.
שעשה  ניסים  ראו  שהם  בבל  גלות  של  שנה  מ'  בסוף  היו  כנה"ג  דאנשי  ביאר  ובמהרש"א 
הקב"ה עם מרדכי ואסתר כנגד המן הרשע, ולכך החזירו עטרה ליושנה, ועדיין קשה דגם 
לפני ניסי מרדכי ואסתר היינו יוכלים לומר כן דגבורותיו הן שכובש יצרו וכו' ונוראותיו הן 

שאומה אחת מתקיימת בין האומות.
קיבל  משה  אבות  מסכת  בריש  המשנה  לבאר  שליט"א  שפירא  משה  רבי  מהגאון  שמעתי 
תורה מסיני ומסרה ליהושע ויהושע לזקנים וזקנים לנביאים ונביאים מסרוה לאנשי כנסת 
הגדולה, דיש לעמוד על דיוק הלשון שמסירה היתה רק ממשה ליהושע ומנביאים לאנשי 
כנסת הגדולה, וביאר דלשון מסירה בא ללמד על שינוי מהותי בין המוסר למקבל, ובאמת 
שינוי מהותי יש בין משה רבינו ששמע מפי הגבורה לבין יהושע, וכן יש שינוי מהותי בין 
נביאים לאנשי כנה"ג, וביאר דכל זמן שהיתה נבואה בישראל היתה התורה נלמדת באופן 

ידינו  על  מושג  שאינו  באופן  היתה  בתורה  הנבואה  דורות  שהשגת  ומפני  אחר, 
כלל, ואנשי כנסת הגדולה שהיו ביניהם כמה נביאים אחרונים הם נקבצו 

בישראל  חזון  שאין  החדשה  בתקופה  תילה  על  הדת  להעמיד 



הרוצה לקבל כל 
שבוע את ה"עומקא 
דפרשה" במייל נא 

לפנות לכתובת:
shira9945@gmail.com

חידו"ת ובירורי הלכה,  [עד 700 מילים]
יתקבלו בשמחה בדוא"ל: 
haym@mehadrin.net

או בתיבת "עומקא דפרשה" שבכניסה לביהכ"נ חזון איש.
ע"ג דיסק עד יום רביעי 8:30 בבוקר, 
ובדוא"ל עד יום רביעי 12:00 בלילה.

יתקבל רק חומר עם שם מלא.

נושאי הגליונות הקרובים:

בבין הזמנים לא יצא עלון
שופטים - בל תשחית

דברי חיזוק לבחורים 
היקרים לבין הזמנים

לע"נ רחל בלומה בת יבדלחט"א משה יעקב הי"ו

אמו  "איש  אמך".  ואת  אביך  את  "כבד  ואם-  אב  ומורא  כיבוד  א. 
ואביו תיראו". צריך להזהר מאוד בכבוד אביו ואמו ובמוראם- [שו"ע 
ריש סי' ר"מ] השווה הכתוב מורא אב ואם למורא המקום [קדושין 
לקיים  הזכות  אחד  לכל  יש  בבית  שנמצאים  בימים  וכעת  ע"ב]-  ל' 
זו  מצווה  לקיים  יוכל  מחשבה  קצת  ישקיע  ואם  זו,  גדולה  מצווה 

כראוי.

ב. שמירת עצמו מסכנות- וכל מכשול שיש בו סכנת נפשות מצות 
עשה להסירו ולהשמר ממנו  ולהזהר בדבר יפה יפה דכתיב ישמר 
לך ושמור נפשך מאוד, ואם לא הסיר והניח המכשולות  או שהכניס 
עצמו לסכנה  הרי ביטל מצות עשה זו ועבר על לאו דלא תשים דמים 
בביתך. [חכמת אדם כלל ס"ח סעיף ד'] ובשעה שמטיילים וכדו' יהא 

כל אחד אחראי ג"כ על ידידיו וחבריו להזהירם ולשמרם מסכנות.

אלוקיך  ד'  את  ואהבת  "כדתניא  בהתנהגותו-  שמים  שם  לקדש  ג. 
שיהא שם שמים מתאהב על ידך שיהא קורה ושונה... ויהא משאו 
ומתנו בנחת עם הבריות. מה הבריות אומרות עליו אשרי אביו שלמדו 
תורה ראו כמה נאים דרכיו כמה מתוקנים מעשיו עליו הכתוב אומר 
ויאמר לי עבדי אתה, ישראל אשר בך אתפאר [יומא פ"ו ע"א]. ובימי 
בין הזמנים שנמצאים יותר בין אנשים שאינם שומרים תורה ומצוות 
או אנשים שאינם מהציבור שלנו, צריך יותר זהירות בדבר שמעשינו 

יגרמו לכך שיאמרו כמה נאים דרכינו ומעשינו.

ד. תפילה טובה ומחזקת- חיזוק בתפילה בבין הזמנים יכול להחזיק 
את האדם במצב רוחני טוב למשך כל היום. ובמיוחד בבין הזמנים 
שהמכשולות יותר מצויות, חשוב לשמור על מקום וצורה וזמן ראוי 
לתפילה. ואפי' שהולכים לישון מאוחר, ישנם הרבה מנינים בשעות 
להתפלל  וגם  כדבעי  לישון  גם  שאפשר  ההלכה)  (ע"פ  התפילה 

כראוי.

שיהא  היום,  במשך  מסוים  זמן  לקבוע  חשוב  התורה-  לימוד  ה. 
דיבורים  בלי  לומדים  רק  זה  זמן  שבמשך  יעבור,  ולא  חוק  בבחינת 
וכל מיני הסחות הדעת. [לימוד עם חברותא (שחפץ ג"כ בלימוד כזה 
להתרכז  יותר  קל  חברותא  שעם  כיון  טפי,  עדיף  הינו  היום)  במשך 

ולא להרדם].

קלדנית מקבלת עבודות הקלדה וגם עבור עומקא דפרשה

נא לפנות לטל' 0527140685
(יש למסור 3 ימים קודם)

מפאת ריבוי הכותבים שליט"א
ועקב ההוצאות הרבות המשתרגות ותופחות

הננו להודיע שמכיון שמלכתחילה המאמרים הם 
במתכונת של 700 מילים בלבד

וכפי שרשום ליד כתובת הדוא"ל,
לפיכך החורג מסך 700 מילים

מתבקש לשאת בהוצאות בסך 40 ₪

ונסתמו מבועי הנביעה הנבואית בין היוצר ליצורים, ובאמת התורה שבע"פ המצויה בידינו אין 
בה שום מימרא מדורות שלפני אנשי כנסת הגדולה, ושמעון הצדיק שהיה משיירי כנסת הגדולה 

הוא הקדום ביותר מכל בעלי המימרות בש"ס ובכולי תלמודא.
הן  אדרבה  ואמרי  ליושנה,  עטרה  הגדולה  כנסת  אנשי  שהחזירו  מה  לבאר  נראה  האמור  ולאור 
הן גבורותיו הן הן נוראותיו, דהנה בימי הנביאים היתה השראת השכינה בישראל גלויה וברורה, 
וראו כל עמי הארץ כי שם ד' נקרא עלינו, והיו עשרה ניסים במקדש בכל יום, וממילא כאשר גלו 
ישראל וגלתה שכינה ממעונה לא הבינו הנביאים איך יתכן לומר גבור ונורא, והרי בעין בשר לא 

נראים כלל מידות הגבור והנורא.
התורה  שהיא  חדש,  באופן  תילה  על  הדת  העמדת  כל  את  שייסדו  הגדולה  כנסת  אנשי  אבל 
באופן  תילה  על  הדת  תעמוד  שבע"פ  התורה  שבכח  ידעו  הם  עתה,  עד  שבע"פ המצויה בידינו 

חדש שבו יחזרו ויתקיימו מידות הגבור והנורא.
וכוונת הדברים דהנה ידועים דברי התנחומא בפרשת נח שלא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא 
על התורה שבע"פ וכו' שהיא קשה ללמוד ויש בה צער גדול שהיא משולה לחושך שנאמר העם 
ההולכים בחושך ראו אור גדול, שהקב"ה מאיר עיניהם באיסור והיתר בטמא וטהור וכו' והיא 
עזה כמות וקשה כשאול קנאתה לפי שאין לומד אותה אלא מי שאוהב את הקב"ה בכל ליבו 
ובכל נפשו ובכל מאודו וכו' ולפיכך קבע הקב"ה שתי ישיבות לישראל שיהיו הוגין בתורה יומם 
במלחמתה  ונותנין  ונושאין  המקומות  מכל  ובאלול  באדר  בשנה  פעמים  שתי  ומתקבצין  ולילה 
של תורה עד שמעמידין דבר על בוריו והלכה לאמיתה ומביאין ראיה מן המקרא ומן ומשנה ומן 
התלמוד וכו' ואותן שתי ישיבות לא ראו שבי ולא שמד ולא שלל ולא שלט בהן יון ולא אדום 
מהן  שלא תשתכח  כדי  וכו'  קודם חורבן ירושלים בתורתן ובתלמודן  שנה  י"ב  הקב"ה  והוציאן 
תורה שבעל פה וישבו בתורתן בבבל מן אותה שעה ועד היום וכו' ואף לימות המשיח אין רואין 

חבלו של משיח וכו' שמשם מתחלת הגאולה ומשם עולין לירושלים וכו' וכן יהי רצון.

ומבואר שבאמת כח התורה שבעל פה להתעלות מעל כל מצבי הגלות והחושך, ועמילי התורה 
רואין אור גדול והשגחה פרטית להנצל משעבוד מלכיות ומחבלי משיח, וכמו שרואין אנו בעינינו 
בסייעתא דשמיא את עולם הישיבות והכוללים פורח ומשגשג, וכן ידועים הניסים הגדולים שהיו 
עם ישיבת מיר והנלוים עליהם בשנות הזעם, איך שנמלטו מן התופת באירופה וברחו ליפן, שכל 
זה היה גילוי נורא של רחמי ד' איך שהציל ומילט את בני התורה וחפף עליהם כל היום לגוננם 

בצילו.
נוראותיו,  הן  גבורותיו  הן  אדרבה  ואמרו  ליושנה  עטרה  כנה"ג  אנשי  שהחזירו  מה  יתבאר  ובזה 
חשכת  בתוך  אפי'  ולראות  דשמיא,  לסייעתא  ולזכות  גדול  אור  לראות  שבע"פ  התורה  דבכח 

הגלות את מדות הגיבור והנורא.  
    

קושיא
הרב שמואל מנחם כהן

רש"י  וכתב  ה')  (א',  לאמר"  הזאת  התורה  את  באר  משה  הואיל  מואב  בארץ  הירדן  "בעבר  א. 
דפירשה להם בשבעים לשון, ויש לעיין מה התועלת להם בכך, וכי לא הבינו לשון קודש, וגם 
נראה דלא ידעו כלל שאר לשונות דהא נולדו במדבר ורובם לא שמעו לשון אחרת מלבד לשון 

קודש, והיוצאים ממצרים ידעו גם מצרית אך לשבעים לשון לא היה צורך כלל לכאורה.
ב. "הואיל משה באר את התורה הזאת לאמר:  ה' אלהינו דבר אלינו בחרב לאמר רב לכם שבת 
בהר הזה" (שם ה' – ו') צריך ביאור מדוע כשבא להתחיל את ביאור התורה מספר דברים אלו, 

ומדוע זהו התחלת ביאור התורה.
ואמר  רש"י,  וכתב  ט')  (שם  אתכם"  שאת  לבדי  אוכל  לא  לאמר  ההוא  בעת  אלכם  "ואמר  ג. 
מפי  אלא  לכם,  אומר  אני  מעצמי  לא  משה,  להם  אמר  לאמר,  מהו  לאמר -  ההוא  בעת  אליכם 
הקדוש ברוך הוא. ויש לעיין דהיכן מצינו כי ה' אמר לו שאינו יכול לשאת אותם לבדו, וגם דאם 

ה' אמר לו כן אין מתאים מה שאומר אחר כך (פס' י"ב) "איכה אשא לבדי טרחכם וכו'". 
וגם דבפרשת יתרו מבואר דיתרו אמר לו שלא יוכל לעשות זאת לבדו ולא הקב"ה.

ניתן לפרסם מודעות של שיעורי תורה, שמחות, אירועים וכדו'
נא לפנות לטל' 0527638272
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