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,   ל"זמריםבת שולמית :העלון מוקדש לעילוי נשמת

,ל"זיפה בןמשה הרמן , ל"זבנה בתחזימה,ל"זפרחה בתלידיסיה

,  יוכבדבתברכה ויסי'ג: לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם
,בנהבתמרים , שרהבןאליהו הכהן , אליסבןמאיר ' ר

י הקדוש"רשמתוך הפרשה

זמני השבת

 v.hayom@gmail.com

האור החיים הקדוש

חזוןשבת 

יום שלישיבאב ' צום ט
19:41שני בערב : תחילת הצום

20:02: סיום הצום

רבינומשה,ישראללארץהכניסהלפנירגע

צאצאיםמאותםשמורכבהעםכלאתמכנס

,ישראללארץלהיכנסזכהשלאדוראותושל

מעשיהםעלאותםומוכיח.המרגליםדור

הולךאדםשכללפנירגע.אבותםומעשי

רואהרבינומשה,ותאנתוגפנותחתלשבת

שהוביללאנשיםמוסרקצתולתתלבואצורך

.במדברעתהעדשנה40אותם

עםאתלהוכיחבוחררבינומשהבתחילה

שנכתבכפי.ברמזזאתעושהאך,ישראל

ָבִריםֵאלֶּה":'אבפסוק רַהדְּ רֲאשֶּ הִדבֶּ לֹמשֶּ אֶּ

ָרֵאלָכל רִישְּ ֵעבֶּ ֵדןבְּ ָבר|ַהַירְּ |ָבֲעָרָבה|ַבִמדְּ

לּוֵבין|ָפאָרןֵבין|סּוףמֹול ָלָבןֹתפֶּ |ַוֲחֵצֹרת|וְּ

ִדי דברישהןשלפי":י"רשלנוומסביר"ָזָהבוְּ

שהכעיסוהמקומותכלכאןומנה.תוכחות

הדבריםאתסתםלפיכך,בהןהמקוםלפני

.ל"עכ.ישראלשלכבודןמפני,ברמזוהזכירן

שרמזהתוכחותאתי"רשמפרטבהמשך

ר:דבריובתוךמשהעליהם ְדבָּ מִּ |בַּ

ִמי":('גטזשמות)שאמרו,במדברשהכעיסוהו

ה."מּוֵתנּוִיֵתן בָּ ֲערָּ ,פעורבבעלשחטאו|בָּ

מהעל|סּוףמֹול.מואבבערבותבשטים

ִלי":שאמרו,סוףביםשהמרו ָבִריםֵאיןַהִמבְּ קְּ

ַרִים ִמצְּ ין.('יאידשמות)"בְּ ןבֵּ ארָּ פארןבמדבר|פָּ

ין.המרגליםי"ע ֶפלּובֵּ ןתֹּ בָּ עלשתפלו|ְולָּ

ֵשנּו":שאמרו,לבןשהואהמן ַנפְּ םָקָצהוְּ חֶּ ַבלֶּ

ֹלֵקל רֹּת.('הכאבמדבר)"ַהקְּ שלבמחלוקתו|וֲַּחצֵּ

י.קרח בְודִּ הָּ .העגלחטאעלהוכיחן|זָּ

ואפילו,ישראלשלבכבודןנזהררבינומשה

בצורהישראלעםאתלהוכיחשביכולתו

כיממנוויקבלו,העםמנהיגהואהריכיישירה

ולאברמזרקזאתאמרועדיין,תפקידוהואזה

אתלהלביןלאבכדי?ולמה.ישירהבצורה

.(תצאכי,שמעוניילקוט)ישראלשלפניהם

ממצריםכולוהעםאתשנשארבינומשה

ר" תָהֹאֵמןִיָשאַכֲאשֶּ ,('יביאבמדבר)"ַהֹיֵנקאֶּ

צריך,רצופותשנהארבעיםלאחרשגםמבין

אירועיםשאלולמרות,בדבריולהיזהרהוא

כלשכמעטולמרותשניםעשרותלפנישקרו

הואשאותםהאירועיםברובהיהלאהדור

.מזכיר

אפשרותיש?יפגעשמישהוסיכוייש

!אומריםלאאז?יתבייששמישהו

מתועקיבארביתלמידיאלףוארבעעשרים

בית.בזהזהכבודנהגושלאכךשוםעל

תורהבושהייתהלמרות,השניהמקדש

.אשבשרפתנחרב,חסדיםוגמילותועבודה

ביןשלעבירותבתקופתושהיוכךעלזהוכל

שנאתכמגדיריםל"שחזמה.לחבירואדם

.חינם

ויאמראדםיבוא?חינםשנאתאותהומהי

.לחינםלאכללהיאלחברושלושהשנאה

לושישוכמהחברומעלליכלאתהואויפרט

ניתןאיךאז...כךעלאותולשנואמלאהזכות

היאהשנאהאם,חינםשנאתלזהלקרוא

?לחינםלאכלל

שחברךשברגעואומריםל"חזעוניםאלה

מלאהזכותלךיש,כלשהועווללךעשה

אתלוולהסביראליולדברצריך.בדברלטפל

בעדינותלהוכיחוניתן.מעשיושלהתוצאות

לתבועניתןאףעוזרלאזהואםנועםובדרכי

אבל.שגרםהנזקעלאו,מעשיועללדיןאותו

כי!אותולשנואניתןלאואופןפניםבשום

גורםרקזה,במאומהעוזרלאזההרי

.ישראלבעםוריחוקלמחלוקת

?אחראדםשונאשהואבכךלאדםעוזרמה

!להיפךבדיוק?טוביותרמרגישבאמתהוא

קצת.ופשרהוויתורבקצתלפתורניתןהכל

והכלהצדדיםביןשמחברשלישימצדעזרה

שנאתהיאהשנאהולכן.כבתחילהלהיותשב

,לחינםממשהיא.בכלוםעוזרתלאהיא!חינם

בעבירותכי!אותהצריכיםלאבכללואנחנו

מוכןה"הקב!לשחקאסורלחבירואדםשבין

שיעבורוברגעלבינושבינךמהכלעללסלוח

,סליחהובקשתבתשובהכיפוריוםעליך

אףותהיהמושלמתבצורהלךימחלה"הקב

בעבירותמדובראםאך.מבתחילהצדיקיותר

איןוהשיטותהפוסקיםלכל,לחבירואדםשבין

!חבירואתשיפייסעדמכפרהכיפוריםיום

ָכל":עליומעידה"שהקברבינומשה ֵביִתיבְּ

ֱאָמן עבד"להיקראוזכה('זיבבמדבר)"הּואנֶּ

בכך,לבתשומתחוסרשלברגע,"השם

עּו":ישראלבעםקטנהלקבוצהשקרא ָנאִשמְּ

לא.(יכבמדבר)[י"רש-שוטים,סרבנים]"ַהֹמִרים

יכנסשלאעליוונגזר,תפילותיוכללוהועילו

?הקיראזוביאנחנונאמרמה.ישראללארץ

...להיזהרצריכיםאנוכמה

נמצאיםשאנוהחורבןעלהאבלימילרגל

האםעצמינואתלשאולאנוצריכים,בעיצומם

יכוליםאנוהאם?זכותלכףיהודיכלדניםאנו

?הזולתעלהרעלשוןלדברמבלישיחהלנהל

?חברינופניאתלהלביןשלאנזהריםאנוהאם

,חברינואתלהוכיחצורךמרגישיםשאנוהאם

?נועםבדרכיזאתעושיםאנו

ולדעת  , עדיף לנו לחשוב על כך לפני מעשה

אנו , החינםשבכל השתדלות שלנו באהבת 

בונים ומוסיפים עוד שורת אבנים בחומות  

!ירושלים שיבנו במהרה בימנו אמן

ה ָבִריםֵאלֶּ רַהדְּ רֲאשֶּ הִדבֶּ לֹמשֶּ ָרֵאלָכלאֶּ רִישְּ ֵעבֶּ ֵדןהַַבְּ ָבר,ַירְּ ֵבין.ּוףסמֹול.ָבֲעָרָבה.ַבִמדְּ
לּוֵבין.ָפאָרן ָלָבןֹתפֶּ ִדי.ַוֲחֵצֹרת.וְּ ('אפסוקאפרק)..ָזָהבוְּ

ר ֵעבֶּ ֵדןבְּ ץַהַירְּ רֶּ אֶּ הילהֹוִאַמֹוָאבבְּ תֵבֵארֹמשֶּ אֶּ
('הפסוקאפרק)..ֵלאֹמרַהזֹאתַהתֹוָרה

בשבעים-התורהאתבאר":י"רשכךעלוכותב

!"להםפירשהלשון

אמרי"בחיבורומקרקובשפיראנטענתןרביוהביא

:('ח,כזתבואכי)י"רשפרושעל"שפר

לביןיגלושישראלה"ערבינומשהשראהשמפני"

.לשוןבשבעיםאותהבארלפיכך,אומותשבעים

."לשוןבאותוילמדו,יבואושישראלמקוםשבאיזה

בכדי,לשוןבשבעיםזאתהעביררבינומשהכןעל

בשפהנלמדתהיאאםגםהתורהקדושתשתחול

.הקודשמלשוןשונה

ה תָוֲאַצּוֶּ םאֶּ ֵטיכֶּ ֵביןָשֹמַעֵַלאֹמרַהִהואָבֵעתֹשפְּ
ם םֲאֵחיכֶּ תֶּ ַפטְּ קּושְּ דֶּ ֵגרֹוּוֵביןָאִחיוּוֵביןִאישֵביןצֶּ

('טזפסוקאפרק)
.

צריכהרגישותכמהאותנומלמדהקדושהחייםהאור

:התורהפ"עלשופטלהיות

באחדעיניוונושאפניומצהילהשופטיהיהשלא"

דרךשתהיהאלא.מהםמאחדעיניוומשפיל,מהם

:[הפסוקשל]כאומרווהוא.ביניהםשווההשמיעה

עַּ " מֹּ אחיכםביןתהיההשמיעהדרך,כלומר"!שָּ

אחדעלותביט]עיניךתשאאתהאם:[הבאהבצורה]

.[שווהבצורהשניהםעלתביט]לשניהםתשא,[הדיןמבעלי

תשפיל,[להסתכללאותעדיף,עיניך]תשפילואם

כלעיניוישאשלא'השיצווהאפשראו.לשניהם

במיןמהםאחדשיטעהאפשרכי.בהםעיקר

נראהאתהשבהבצורהחברועלשהסתכלתויחשוב]הראיה

ויסתתמו,ממנויותריפהעיןשהוא[לדבריוכמסכים

.ל"עכ".טענותיו

שאפילו,צדקמשפטשלהחשיבותאתאנורואים

וכבר,מהצדדיםאחדאלמיותראחדחיוךאומבט

...צדקמשפטאינוהמשפט

ֲהֶביהָּ " ל אֹּ ּה כָּ ילּו בָּ ִּם ְוגִּ לַּ ְמחּו ֶאת ְירּושָּ ,  שִּ

ֶליהָּ  ים עָּ ְבלִּ ְתאַּ מִּ ל הַּ שֹוש כָּ ּה מָּ תָּ ישּו אִּ "שִּ
('יסוישעיה )

מכאן אמרו כל המתאבל על ירושלים זוכה  

ושאינו מתאבל על  , ורואה בשמחתה

..  ירושלים אינו רואה בשמחתה

שמתאר את הבזיזה של  , מצעד הניצחון שמונצח על שער טיטוס ברומא

. לאחר חורבן בית המקדש השני, אוצרות המקדש כולל מנורת הזהב



ר  כֹל ֲאש ֶׁ ַמְרת ָׁ ַלֲעׂשֹות כ ְ (' ייזדברים ) יֹורו ךָׁ ְוש ָׁ

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

ערב תשעה באב

לפנישאוכלהאחרונההסעודהשהיא,המפסקתבסעודה

בשרלאכולחכמיםאסרו,(שנבארכמוהיוםחצותאחרי)התענית

וכן,דגיםבשרבאכילתאפילואיסורבזהונהגו,ייןולשתות

חריפיםמשקאותשאראו(בירה)שכרלשתותשלאנוהגים

משקהמעטסעודתואחריתמידלשתותוהנוהג.זובסעודה

כןלנהוגשיסמוךמהעללויש(וויסקיכגון)לעיכוללסייעכדיחריף

תבשיליםשנילאכולחכמיםאסרווכן.המפסקתבסעודהגם

,קשהואחתרכההאחת,ביציםשתיואפילו.המפסקתבסעודה

(יבשה)חריבהפתלאכולנוהגהיהאלעאיברבייהודהשרבי

עליהושותה,(שבביתהבזוימקום)לכירייםתנורביןויושב,במלח

זהוכעין.לפניומוטלשמתוכמינראהוהיה,מיםשלקיתון

.לנהוגראוי

לשבתשלאוראויהמפסקתבסעודההקרקעעללשבתנהגו

המקובליםדבריפישעלאומריםשישמשום,ממשהקרקעעל

,שטיחאושמיכהתחתיוויניחהקרקעעלישבאלא,כןלנהוגאין

שלאכדי,המפסקתבסעודהביחדאנשיםשלושהישבוולא

.אחרבמקוםאחדכלישבואלא,בזימוןיתחייבו

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

ֵלנּו הַעֹוֵמדַַאַחרַָכתְּ ִגיַחִַמןַ, ִהֵנהַזֶּ ('השירים פרק ב פסוק ט-שיר)ֵמִציץִַמןַַהֲחַרִכיםַַהֲחלֹנֹותַמשְּ

ד ַאַחר כְָּתלֵּנּו: "(השירים רבה פרשה ב פסוק ט אות ד-שיר)ל במדרש "מפרשים על כך חז שנשבע לו , המקדש-אחר כותל מערבי של בית, "ִהנֵּה ֶזה עֹומֵּ
.ששכינה במערב? ולמה... הקדוש ברוך הוא שאינו חרב לעולם

ל בכמה  "ך ובדברי חז"מצינו בתנ, ואכן], מקום בית המקדש-שהוא הכותל של הר הבית , מתייחסת לכותל המערבי שלנו" כותל מערבי של בית המקדש"אין ספק שכוונת המדרש במילים * 
אלא כוונתו על  , ולא יתכן שהמדרש יכתוב דבר בניגוד למציאות שמול עיניו, כבר היה בית המקדש עצמו חרב, שהרי בזמן כתיבת המדרש. "[בית המקדש"נקרא בשם " הר הבית"מקומות ש

.והדברים ברורים, שהוא אכן קיים עד ימינו אנו, הכותל המערבי של הר הבית

המערביהכותללפניעומדיםשאנוהבאהבפעם

לאחתעדיםשאנולדעתאנוצריכים,בירושלים

!שקיימותהמדהימותהנבואות

שישכותב,שנה1600לפנישנכתברבהמדרש

הכותלהדורותכלסוףשעדהבטחהלנו

האם.תילועליעמוד*המקדשביתשלהמערבי

העולםמבוראחוץכזוהבטחהלתתיכולמישהו

?כולםהדורותבכליהיהאשראתשיודע

,הראשוןהמקדשביתחורבןמזמןשנה3000-כ

שקמולמרותתילועלעומדהמערביהכותל

בירושליםלהשאירשלאשנשבעוגוייםהרבה

שירושליםולמרות.חברתהעלאחתאבןאפילו

ובנוסף.פעמיםמתשעיותרונחרבהנבנתה

אחת,בירושליםשהיוחזקותאדמהרעידות

1927ביולי11-בתאריךח"תרפ'הבשנתמהם

!לחתיכותהתפרקאקצה–אלמסגדשבה

.מאומהאירעלאהמערבילכותלאך

מסויםכששליטגם,פלאבאורחשרדהכותל

איכה)במדרששמסופרכפי,להחריבומאדחפץ

חילק,העיראתאספסיאנוסכשכבש":(לא,ארבה

לארבעהלהחריבםהעירצדדיארבעהאת

לדוכסבגורלהמערביהשערועלה,דוכסין

יחרבשלאהשמיםמןגזרווהרי.פנגרששמו

!במערבשהשכינה?ולמה.לעולם

החריבלא[פנגר]והואשלהםאתהחריבוהללו

:לואמר.והביאואספסיאנוסשלח.שלואת

,חייך":לואמר."?שלךאתהחרבתלאלמה"

לאהחרבתיושאילו,עשיתימלכותשללשבחה

הבריותיראועכשיו,החרבתמהיודעיןהיו

.!"החריבמהאספסיאנוסשלכוחוראו:ויאמרו

עלשעברתבשבילאלא,עשיתיפה":לואמר

אם,עצמךוהפלהגגלראשעלה–מצוותי

לראשעלה."תמות–תמותואם.תחיה-תחיה

."ומתעצמווהפילהגג

הייתהההיסטוריהכלבמהלךלכךמעבר

כמועמיםהרבהשלשלטונםתחתירושלים

התורכיםהמוסלמים,הפרסים,הביזנטיים

מהכלאתלהחריבהצליחווכולם.והבריטים

ביתשלמערביהכותלמלבד,בדרכםשנקרא

לאשהואה"הקבלושנשבע?ולמה.המקדש

!נבואהשלכוחהזוהי!לעולםיחרב

לֹא םוְּ רּוַלֲעלֹתֲאִביתֶּ תַוַתמְּ ם'הִפיאֶּ נּוַוֵתַ,ֱאלֵֹקיכֶּ םָרגְּ ָאֳהֵליכֶּ בְּ
רּו ַאתַותֹאמְּ ִשנְּ ץהֹוִציָאנּוֹאָתנּו'הבְּ רֶּ ָרֵַמאֶּ ('כז-'כופסוקיםאפרק).ִיםִמצְּ

המרגלים.ישראללארץלהיכנסרוצהשאינובוכהישראלעם

.הראשאתלאבדישראללעםגורמים,הארץעלהרעלשוןשמדברים

בהיותועודישראללעםשהובטחההטובהשהארץיתכןאיך

לעםטובהמספיקלאפתאום,ודבשחלבזבתארץ,במצרים

מהשיודעזהשהוא,העולםבבוראבוטחיםלאכברמדוע?ישראל

רוצהשאינוובוכההרצפהעליושבישראלעם?בשבילנוטובהכי

לאשבכההדוראותושכלנשבעה"הקבכךועל.הארץאללהיכנס

שלבכיהבכיתםאתם":ה"הקבאומרובנוסף.הארץאללהיכנסיזכה

.(.כטתענית)"לדורותבכיהלכםקובעואניחינם

,ישראלעםעלעברוצרותהרבה!לדורותנקבעההבכייהואכן

.לבכייהלנושתוקןהיוםבאותולנושחרבומקדשבתישניובראשם

החינםבכייתבגלל,לדורותבכייהלנותיקןה"הקב.באבתשעהיום

היהודיםבאבתשעהערבבהגיעהדורותבכל.אבותינושבכו

בוכים.קינותואומריםהרצפהעליושבים,הכנסתבבתימתקבצים

שהשכינהומבקשיםבוכים.המקדשביתאתלהםשאיןכךעלהם

ולהחזיר'הקרבתאתלהרגיש.קדםכבימיישראלבארץתשרה

הּוַבָדָבר םַהזֶּ כֶּ ם'ַבהַמֲאִמיִנםֵאינְּ ('לבפסוקאפרק)!ֱאלֵֹהיכֶּ

מסבירעטר-בןחייםרבינו?האמינולאישראלעםשבוהדברמהו

אבכמו,ישראלאתנשאה"הקבשבהם.המדברניסיעלשמדובר

ָבר":הפסוקשכותבכמו,בנואתשנושא רּוַבִמדְּ ר,ָרִאיתָ ֲאשֶּ ָשֲאָךֲאשֶּ נְּ

יָך'ה ר,ֱאֹלקֶּ תִאישִיָשאַכֲאשֶּ נֹואֶּ ָכלבְּ ְךבְּ רֶּ רַהדֶּ םֲאשֶּ תֶּ אדברים)"..ֲהַלכְּ

.האמינולאעדייןכןפיעלואף('לא

בנואתנושאשהיהלאב?דומההדברלמהמשלמביאהחייםהאור

היה,לווליתןלהריםבדרךמאביוהבןמבקששהיהמהוכל,כתפועל

אותואתהבןשאל.אחדבאדםפגשו,אביושלכתפועלובעודו.לונותן

מעלהשליכו,אביוזאתכששמע?''הואהיכןאביאתהראית'':אדם

ממנישאלתאשרוכלכתפיעלהינך'':אמר.ונשכוהכלבבוופגעכתפו

משליכךהריני!?אניהיכןושואלאותישוכחהינךולבסוף,לךנתתי

''!לכלבים

שנעשווהנפלאותהנסיםכללאחרששאלוכיון:בישראלנאמרוכן

ֵבנּו'הֲהֵיש":להם ִקרְּ הדובאתבהםגירהמיד,('זיזשמות)''ָאִיןִאםבְּ

םֲעָמֵלקַוָיבֹא":שנאמר ָרֵאלִעםַוִיָלחֶּ ִפיִדםִישְּ .('חיזשמות)''ִברְּ

ואנוחמדהבארץמאסוהם.אבותינושלהבכייהאתאנומתקנים,היוםשלנוזאתבכייהידיועל.ליושנההעטרה

עלזאתמתקניםואנוהמקדשביתאתולבנותישראללארץלהכנסרצולאהם.להלזכותרוציםשאנובדמעותמתחננים

ד":ת"מהשימבקשיםשאנוידי נָּהעַּ ְכיָּהאָּ ּיֹוןבִּ דְבצִּ ְספֵּ םּומִּ יִּ לָּ ירּושָּ קּום?בִּ םתָּ חֵּ ּיֹוןְתרַּ ְבֶנה,צִּ םחֹומֹותְותִּ יִּ לָּ .ה"בעז"!ְירּושָּ

בקדירהשנתבשלותבשיליםשניאבל.זהלעניןתבשיליםלשנינחשבות

פלפלאו,ירקותמרקכגון,השנהימותבכללבשלםהדרךוכן,אחת(סיר)

בסעודהלאכלוומותראחדלתבשילנחשבים,וכדומהבאורזממולא

.המפסקת

אינו,לחםכגוןמאפהאבל,תבשילמינישניאלאחכמיםאסרולאוכן

לא)חייםוירקותפירותמיניכמהלאכולמותרוכןזהלעניןכתבשילנחשב

,כבושחמוץמלפפוןכמו,כבשםאובשלםאםאבל,זובסעודה(מבושלים

אפרעםפתלאכולנוהגיםיש.זהלעניןכתבשילנחשביםהםהרי

(.לתענית)רבותינוואמרו.המפסקתבסעודה[וכדומהשרוףמניירשעושים]

סעודהוהיא,היוםחצותאחרשאוכלבסעודהאלאאינולעילהאמורכל

אוכלאםאבל,הצוםשלפניהאחרונההסעודהשהיאדהיינו,מפסקת

נחשבתאינה,היוםחצותאחראוכלהאםאפילו,סעודהעודאחריה

בדעתואיןאםאפילו,היוםחצותקודםאוכלאםוכן.המפסקתלסעודה

.מפסקתלסעודהנחשבתאינה,הצוםעדנוספתסעודהלאכול

בערבאדםיטיילשלאכתבטירנאאייזיקרבינולהמנהגיםבספר

והביאו,א"חידהרבמרןשפוסקנראהוכן,א"הרמפסקוכן,באבתשעה

.האחרוניםמגדוליעודזהדין

!אמן. לבניין בית המקדש במהרה' שנזכה בעזרת ה


