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!שנה לחורבן בית מקדשינו שיבנה במהרה בימינו 1948ו                              "אב התשע' ט

ֵעֶבר ֵדןבְּ ֶאֶרץַהַירְּ ֵבֵארֹמֶשהֹוִאילהמֹוָאבבְּ
('הפסוקאפרק)..ֵלאֹמרַהזֹאתַהּתֹוָרהֶאת

בשבעים-התורהאתבאר":י"רשכךעלוכותב

!"להםפירשהלשון

בחיבורומקרקובשפיראנטענתןרביוהביא

:('ח,כזתבואכי)י"רשפרושעל"שפראמרי"

יגלושישראלה"ערבינומשהשראהשמפני"

בשבעיםאותהבארלפיכך,אומותשבעיםלבין

ילמדו,יבואושישראלמקוםשבאיזה.לשון

."לשוןבאותו

בכדי,לשוןבשבעיםזאתהעביררבינומשהכןעל

בשפהנלמדתהיאאםגםהתורהקדושתשתחול

.הקודשמלשוןשונה
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19:1020:0020:52ם-י

19:0819:5820:49א"ת

19:1120:0120:52חיפה

רבינומשה,ישראללארץהכניסהלפנירגע

צאצאיםמאותםשמורכבהעםכלאתמכנס

לארץלהיכנסזכהשלאדוראותושל

עלאותםומוכיח.המרגליםדור,ישראל

אדםשכללפנירגע.אבותםומעשימעשיהם

רבינומשה,ותאנתוגפנותחתלשבתהולך

לאנשיםמוסרקצתולתתלבואצורךרואה

.במדברעתהעדשנה40אותםשהוביל

עםאתלהוכיחבוחררבינומשהבתחילה

שנכתבכפי.ברמזזאתעושהאך,ישראל

ה":'אבפסוק ָבִריםֵאלֶּ 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 במדבר|פָּ

ין.המרגליםי"עפארן ֶפלּובֵּ ןתֹּ בָּ שתפלו|ְולָּ

ֵשנּו":שאמרו,לבןשהואהמןעל ַנפְּ ָקָצהוְּ

ם חֶּ ֹלֵקלַבלֶּ רֹּת.('הכאבמדבר)"ַהקְּ |וֲַּחצֵּ

י.קרחשלבמחלוקתו בְודִּ הָּ עלהוכיחן|זָּ

.העגלחטא

ואפילו,ישראלשלבכבודןנזהררבינומשה

בצורהישראלעםאתלהוכיחשביכולתו

ממנוויקבלו,העםמנהיגהואהריכיישירה

ברמזרקזאתאמרועדיין,תפקידוהואזהכי

להלביןלאבכדי?ולמה.ישירהבצורהולא

.(תצאכי,שמעוניילקוט)ישראלשלפניהםאת

ממצריםכולוהעםאתשנשארבינומשה

ר" תָהֹאֵמןִיָשאַכֲאשֶּ ,('יביאבמדבר)"ַהֹיֵנקאֶּ

צריך,רצופותשנהארבעיםלאחרשגםמבין

אירועיםשאלולמרות,בדבריולהיזהרהוא

שכמעטולמרותשניםעשרותלפנישקרו

שאותםהאירועיםברובהיהלאהדורכל

.מזכירהוא

אפשרותיש?יפגעשמישהוסיכוייש

!אומריםלאאז?יתבייששמישהו

מתועקיבארביתלמידיאלףוארבעעשרים

.בזהזהכבודנהגושלאכךשוםעל

תורהבושהייתהלמרות,השניהמקדשבית

.אשבשרפתנחרב,חסדיםוגמילותועבודה

שלעבירותבתקופתושהיוכךעלזהוכל

מגדיריםל"שחזמה.לחבירואדםבין

.חינםשנאתכ

ויאמראדםיבוא?חינםשנאתאותהומהי

.לחינםלאכללהיאלחברושלושהשנאה

לושישוכמהחברומעלליכלאתהואויפרט

איךאז...כךעלאותולשנואמלאהזכות

השנאהאם,חינםשנאתלזהלקרואניתן

?לחינםלאכללהיא

שחברךשברגעואומריםל"חזעוניםאלה

מלאהזכותלךיש,כלשהועווללךעשה

אתלוולהסביראליולדברצריך.בדברלטפל

בעדינותלהוכיחוניתן.מעשיושלהתוצאות

לתבועניתןאףעוזרלאזהואםנועםובדרכי

אבל.שגרםהנזקעלאו,מעשיועללדיןאותו

כי!אותולשנואניתןלאואופןפניםבשום

גורםרקזה,במאומהעוזרלאזההרי

.ישראלבעםוריחוקלמחלוקת

?אחראדםשונאשהואבכךלאדםעוזרמה

!להיפךבדיוק?טוביותרמרגישבאמתהוא

קצת.ופשרהוויתורבקצתלפתורניתןהכל

והכלהצדדיםביןשמחברשלישימצדעזרה

היאהשנאהולכן.כבתחילהלהיותשב

היא.בכלוםעוזרתלאהיא!חינםשנאת

!אותהצריכיםלאבכללואנחנו,לחינםממש

!לשחקאסורלחבירואדםשביןבעבירותכי

לבינושבינךמהכלעללסלוחמוכןה"הקב

בתשובהכיפוריוםעליךשיעבורוברגע

בצורהלךימחלה"הקב,סליחהובקשת

.מבתחילהצדיקיותראףותהיהמושלמת

,לחבירואדםשביןבעבירותמדובראםאך

הכיפוריםיוםאיןוהשיטותהפוסקיםלכל

!חבירואתשיפייסעדמכפר

ָכל":עליומעידה"שהקברבינומשה ֵביִתיבְּ

ֱאָמן עבד"להיקראוזכה('זיבבמדבר)"הּואנֶּ

בכך,לבתשומתחוסרשלברגע,"השם

עּו":ישראלבעםקטנהלקבוצהשקרא ִשמְּ

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

שלאעליוונגזר,תפילותיוכללוהועילולא

אזוביאנחנונאמרמה.ישראללארץיכנס

...להיזהרצריכיםאנוכמה?הקיר

נמצאיםשאנוהחורבןעלהאבלימילרגל

עצמינואתלשאולאנוצריכים,בעיצומם

?זכותלכףיהודיכלדניםאנוהאם

לדברמבלישיחהלנהליכוליםאנוהאם

שלאנזהריםאנוהאם?הזולתעלהרעלשון

?חברינופניאתלהלבין

אתלהוכיחצורךמרגישיםשאנוהאם

?נועםבדרכיזאתעושיםאנו,חברינו

,  עדיף לנו לחשוב על כך לפני מעשה

ולדעת שבכל השתדלות שלנו באהבת 

אנו בונים ומוסיפים עוד שורת , החינם

אבנים בחומות ירושלים שיבנו  

!בימנו אמןבמהרה 

ֵטיֶכםֶאתָוֲאַצֶוה ָשֹמַעִֵלאֹמרואַההִִָבֵעתֹשפְּ
ֶּתםֲאֵחיֶכםֵבין ַפטְּ ָאִחיווֵביןִאישיןבִֵֶצֶדקושְּ
('טזפסוקאפרק)ֵגרֹווֵבין

.

רגישותכמהאותנומלמדהקדושהחייםהאור

:התורהפ"עלשופטלהיותצריכה

עיניוונושאפניומצהילהשופטיהיהשלא"

אלא.מהםמאחדעיניוומשפיל,מהםבאחד

והוא.ביניהםשווההשמיעהדרךשתהיה

עַּ ":[הפסוקשל]כאומרו מֹּ דרך,כלומר"!שָּ

אם:[הבאהבצורה]אחיכםביןתהיההשמיעה

תשא,[הדיןמבעליאחדעלותביט]עיניךתשאאתה

תשפילואם.[שווהבצורהשניהםעלתביט]לשניהם

או.לשניהםתשפיל,[להסתכללאותעדיף,עיניך]

עיקרכלעיניוישאשלא'השיצווהאפשר

הראיהבמיןמהםאחדשיטעהאפשרכי.בהם

נראהאתהשבהבצורהחברועלשהסתכלתויחשוב]

,ממנויותריפהעיןשהוא[לדבריוכמסכים

.ל"עכ".טענותיוויסתתמו

שאפילו,צדקמשפטשלהחשיבותאתאנורואים

וכבר,מהצדדיםאחדאלמיותראחדחיוךאומבט

...צדקמשפטאינוהמשפט

,   ל"זמריםבת שולמית :העלון מוקדש לעילוי נשמת

מסעוד פחימה  , ל"זבנה בתחזימה,  חנהבתל"זקרן כהן ,  יסמיןבתל"זתהל תקווה
עישהבןדוד חזן ,ל"זדוב ל בן "זמרדכי ,  מלכהבןל"זנתנאל יהודה,  ל"זזוהרהבן

,ל"זסעדה בןיצחק אלפסי ,  ל"זרות בןליאור אלכסנדר , ל"ז
,  יוכבדבתברכה ויסי'ג: לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם

,בנהבתמרים , שרהבןאליהו הכהן , אליסבןמאיר ' ר

ָבִריםֵאֶלה ָרֵאלָכלֶאלֹמֶשהִדֶברֲאֶשרַהדְּ ֵעֶברִישְּ ֵדןבְּ ָבר,ַהַירְּ .סוףמֹול.ָבֲעָרָבה.ַבִמדְּ
ָלָבןֹּתֶפלוֵבין.ָפאָרןֵבין ִדי.ַוֲחֵצֹרת.וְּ ('אפסוקאפרק)..ָזָהבוְּ

שבת חזון

ערב תשעה באב



ֶכםַהֶזהוַבָדָבר ('לבפסוקארקפ)!ֱאלֵֹהיֶכם'ַבהַמֲאִמיִנםֵאינְּ

מסבירעטר-בןחייםרבינו?האמינולאישראלעםשבוהדברמהו

אבכמו,ישראלאתנשאה"הקבשבהם.המדברניסיעלשמדובר

ָבר":הפסוקשכותבכמו,בנואתשנושא רּוַבִמדְּ ר,ָרִאיתֲָָאשֶּ ָשֲאָךֲאשֶּ נְּ

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

.האמינולאעדייןכןפיעלואף('לא

בנואתנושאשהיהלאב?דומההדברלמהמשלמביאהחייםהאור

היה,לווליתןלהריםבדרךמאביוהבןמבקששהיהמהוכל,כתפועל

אתהבןשאל.אחדבאדםפגשו,אביושלכתפועלובעודו.לונותן

השליכו,אביוזאתכששמע?''הואהיכןאביאתהראית'':אדםאותו

אשרוכלכתפיעלהינך'':אמר.ונשכוהכלבבוופגעכתפומעל

!?אניהיכןושואלאותישוכחהינךולבסוף,לךנתתיממנישאלת

''!לכלביםמשליכךהריני

שנעשווהנפלאותהנסיםכללאחרששאלוכיון:בישראלנאמרוכן

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

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

לֹא רוַלֲעלֹתֲאִביֶתםוְּ נוַוֵּתִ,ֱאלֵֹקיֶכם'הִפיֶאתַוַּתמְּ ָאֳהֵליֶכםָרגְּ בְּ
רו ַאתַוּתֹאמְּ ִשנְּ ָרִֵמֶאֶרץהֹוִציָאנוֹאָתנו'הבְּ ('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

במיםביןחמיםבמיםבין,באבבתשעהבמיםלרחוץאסור

אצבעולהושיטואפילו,גופומקצתביןגופוכלבין,צוננים

עדידיויטול,בבוקרבאבתשעהביום,לפיכך.אסורבמים

חיבורמקוםעדרקמיםשישיםדהיינו)בלבדאצבעותיוקשרי

כדרךלסירוגיןפעמיםשלושונוטל,(הידלכףהאצבעות

כשיוצאינהגוכן.ידיםנטילתעלויברך,השנהכלשנוטלים

.אצבעותיוקשריעדרקידיושיטול,הכסאמבית

,ידיושינגבלאחראלא,בבוקרבאבבתשעהפניוירחץלא

לידלפלוףלוישואם,עיניוגביעליעבירם,לחותעודכשהן

ֵלנו ִגיַחִִמןִ,ִִהֵנהִֶזהִעֹוֵמדִַאַחרִָכתְּ ('השיריםָפרקָבָפסוקָט-שיר)ַהֲחַרִכיםִֵמִציץִִמןִַהֲחלֹנֹותַמשְּ

ד ַאַחר כְָּתלֵּנּו: "(השירים רבה פרשה ב פסוק ט אות ד-שיר)ל במדרש "מפרשים על כך חז שנשבע  , המקדש-אחר כותל מערבי של בית, "ִהנֵּה ֶזה עֹומֵּ
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,רחיצה,ושתיהאכילה.דבריםבחמישהאסורבאבתשעה

גוףקרםלמרוחאו,בשמןהגוףאתלסוךפירושהסיכה)וסיכה

אסרווכן.המיטהותשמיש,עורמנעלינעילת,(וכדומה

תורהשדברילפי,באבתשעהביוםתורהללמודחכמים

ובנבואות,איובבספראלאלעסוקואין.הלבאתמשמחים

,לחורבןהשייכיםבמדרשיםוכן,ירמיהשבספרהחורבן

מוסרבספריללמודמותרוכן.בזהוכיוצאאבילותובהלכות

.מעשיואתולהטיבבתשובהלשובהאדםאתהמעוררים

שלהבכייהאתאנומתקנים,היוםשלנוזאתבכייהידיועל.ליושנההעטרהולהחזיר',הקרבתאתלהרגיש.קדםכבימיישראלבארץתשרה

ואנו,המקדשביתאתולבנותישראללארץלהכנסרצולאהם.להלזכותרוציםשאנובדמעותמתחנניםואנו,חמדהבארץמאסוהם.אבותינו

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