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 פנינים לפרשהפנינים לפרשהפנינים לפרשהפנינים לפרשה
 

בין ... אלה הדברים אשר דבר משה"
  )א, א(                        "'פארן ובין תפל ולבן וגו

י מבאר שכל המקומות המויים כאן הם "רש
והזכירם ' י את ה"מקומות שהכעיסו בהם ב

רומז על " פארן. "ברמז מפי כבודם של ישראל
תפל . "חטא המרגלים שהיה במדבר פארן

י תפלו על המן שהוא " רומז על כך שב"ולבן
י אין "ולכאורה קשה שאליבא דפירוש רש. לבן

שהרי לא מדובר במקומות " בין"מקום למילה 
. וכן קשה מדוע לא הוזכר עוון מי מריבה. ממש

ויש לומר שמשה היה ירא להוכיחם על חטא 
מי מריבה שהרי גם הוא חטא וחשש שמא 

טול "ל התוכחה לא תשמע שיאמרו לו ישרא
ולכן תן להם רמז בתוך " קורה מבין עייך

בין פארן ובין "רמז על חטא זה וזהו שכתוב 
" בין"וכוותו לחטא מי מריבה שהיה " תפל

לבין , "פארן"חטא המרגלים הרמוז במילה 
  )כלי יקר(   ".תפל לבן"חטא המן רמוז  במילים 

                     
אלה הדברים אשר דבר משה אל כל "
  )א, א(                               "           שראלי

  :מאיר מגור- סח רבי יצחק
משה רביו היה בכוחו לדבר תוכחות אל בי 

אל כל ", דורו ואל כל הדורות הבאים כאחד
  .ממש" ישראל
אם יפשפש , בכל דור, שכל איש: ללמדך

במעשיו חזקה שימצא בפשו שמץ או יותר 
  .וצריך לשוב עליהםמחטאיהם של דור המדבר 

  
  )א, א(                  "         ודי זהב"
, רבוו של עולם, ה"כך אמר משה לפי הקב"

עד , בשביל כסף וזהב שהשפעת להם לישראל
, ברכות לב". (הוא גרם שעשו את העגל, שאמרו די

  )א
הכיצד אפשר שיאמרו די . מאמר זה תמוה הוא

אותו אין אדם מת וחצי ת"הלא , לכסף ולזהב
  ".מי שיש לו מה רוצה מאתיים"ו, "בידו

אלא שמקור תאות הממון ובע מכח הזוהמה 
. בחטאו של אדם הראשון, שבאה על האדם

ולא , בשעת מתן תורה, כידוע, זוהמה זו פסקה
לכן קודם שחטאו . שבה עד שעשו את העגל

לשפע הכסף והזהב " די"אכן יכלו לומר , בעגל
  )רבי אלחן וסרמן(       .ה"שהרעיף עליהם הקב

  
   )ב, א(                    "אחד עשר יום מחורב"

פירשו על צד הרמז " עיר גבורים"בחיבורי 
על אחד עשר יום , "אחד עשר יום מחורב"

והייו , ק בשה"שמתאבלים על חורבן ביהמ
ושבעה עשר בתמוז , תשעה ימים של חודש אב

  )כלי יקר (                              .ועשרה בטבת

    

  
  
  )א, א(                          "וחצרת ודי זהב"
 –ודי זהב .  במחלוקתו של קורח–חצרות ו"

וקשה דהרי מעשה ). י"רש" (הוכיחן על העגל
ולמה , העגל היה קודם למחלוקת קורח

הקדים משה בתוכחתו את מחלוקת קורח לפי 
הובא (י המדרש "ויש לפרש עפ? מעשה העגל

ה שלא "שאמר משה לקב)  פרשת יתרוי"ברש
" אכי"יעיש את ישראל על חטא העגל כי 

אמרו בלשון יחיד ולי ציוית " לא יהיה לך"ו
והה . ובזה היה מלמד עליהם זכות, ולא להם

במחלוקת קורח אמרו קורח ועדתו כולו 
" לא יהיה"ו" אכי"שמעו מפי הגבורה 

וכוותם היתה דמחמת שאמרו בלשון יחיד 
ה "כ כל אחד ואחד מהם חשוב בעיי הקב"א

 –" וחצרות: "ומעתה מובן העין. כמשה
כלומר מכח חטא קורח ועדתו שטעו שגם הם 

תעורר , ל"חשובים וכ"חטא –" ודי זהב 
ל "העגל דשוב אין ללמד עליהם את הזכות ה

     .שלימד עליהם משה
  )חוכת התורה    (          

תי עשר חדש ויהי בארבעים שה בעש"
   )ג, א(                                  "באחד לחדש

ממי . מלמד שלא הוכיחן אלא סמוך למיתה
מיעקב שלא הוכיח את ביו אלא סמוך , למד

אי אומר  לך מפי , ראובן בי: אמר, למיתה
כדי שלא , מה לא הוכיחתיך כל השים הללו

  .תיחי ותלך ותדבק בעשו אחי
דברים אין מוכיחין את האדם ומפי ארבעה 

כדי שלא יהא מוכיחו , אלא סמוך למיתה
ושלא יהא חבירו רואהו , וחוזר ומוכיחו

וכן יהושע . כדאיתא בספרי' ומתבייש ממו כו
וכן . לא הוכיח את ישראל אלא סמוך למיתה

וכן ". הי עו בי) "ג, א יב"ש(שמואל שאמר 
   )'י הק"רש(    ):.  א' א ב"מ(דוד את שלמה בו 

 
                               )ה, א("         הואיל משה באר את התורה"
  .אותיות אליהו" הואיל"
 –תיקו (, אליהו יבאר הקושיות והספקות, ל"ר

ה בשם " של–תשבי יתרץ קושיות ובעיות 
כי מבואר , )ט סוף עדיות"יו' כ תוס"וכ, א"וי

, בכמה מקומות דמשה ואליהו במדרגה אחת
, )כח, שמות לד" (לחם לא אכל"יום ' משה מ

וילך בכח האכילה ) "ח, יט, מא(וכן אליהו 
ילקוט (' ההיא ארבעים יום וארבעים לילה וגו

  ) מדרש תלפיות–שפתי כהן ( .)רביו שמשון. דוד

    
) ב"כ, ג"כ', מלאכי ג(ולכך סמך בתרי עשר 

זכרו .. ת אליה הביאהה אכי שולח לכם א"
שיבא ללמד סתומי התורה , "תורת משה עבדי

  )אור תורה(                   ).    ג"מ דף פ"ע' ב' יל(

 
אלוקיכם הרבה אתכם והכם היום ' ה"

   )י, א(                      "ככוכבי השמים לרוב
  

  
  

משלו ב ובכמה , י לכוכבים"בכמה מקומות
ויש צורך להסביר . מקומות משלו לחול הים

י לכוכבים ולא "מדוע כאן המשיל משה את ב
החול מטבעו מצא : ויש להסביר. לחול הים

, במצב שבו כל גרגיר מלוכד עם משהו
כ הכוכבים מצאים בריחוק מקום "ומשא

אחד מהשי וכל אחד מהם מהוה עולם בפי 
ציבור שהוא מאוחד יתן לההיגו ציבור . עצמו

וזהו . לההיגו בדרך אחתמפורד קשה מאד 
לא אוכל לבדי שאת : "הבאור בדברי משה

" והכם היום ככוכבי השמים"היות " אתכם
  .דהייו מפולגים ומפורדים אחד מהשי

 )אפיקי יהודה(                               
 
אלקיכם הרבה אתכם והכם היום ' ה"

  )י, א(        "                 ככוכבי השמים לרב
ועוד . יש להבין במה משלו לכוכבי השמים

  .מדוע ראה להזכיר זאת דוקא כאן
והכם : "ביאר הגאון רבי פתלי צבי ברלין

כי אף . באיכות, הייו" היום ככוכבי השמים
, שגם דור המדבר לא היו כולם גדולי הערך
. אבל היו בהם הרבה יותר מכל שאר הדורות

היה , "לרוב"שהיו בהם גדולי דעה , וכיון שכך
זהו שהמשיך . קשה למהיג לסבול צרכיהם

איכה אשא לבדי טרחכם "משה ואמר להם 
  ) ב"הצי(                        ".ומשאכם וריבכם

 
אלהי אבותיכם יסף עליכם ככם אלף ' ד"

"  פעמים ויברך אתכם כאשר דבר לכם
  )יא, א(                 

ויברך  " מהו שוב-, יוסף עליכם ככם אלף פעמים"
, :אלא אמרו לו משה? "אתכם כאשר דיבר לכם

ה "כבר הבטיח הקב! ?אתה ותן קיצבה לברכותיו
אמר ! 'וגו" אשר אם יוכל איש למות"את אברהם 

יברך אתכם  כאשר "אבל הוא , זו משלי היא: להם
  )י"רש" (דיבר לכם

באלף "שפתי חכמים הקשה דלמה ברכם משה 
 היא שאין ה"והא בכלל ברכת הקב, "פעמים

ותירץ דהברכות משלו הן בלי ? לה קיצבה
: ה הן על תאי"אבל הברכות של הקב, תאי

ויש לבאר . עיין שם, אם תקיימו התורה
ועלול הדבר להשבר , היא על תאי' דמתת ד

אבל מה , אם איו מתאים עצמו לברכות
שמשה בירך הייו דעד כדי כך הוא פעל 

יו שבר זה א, בישראל שיהיו ראויים לזה
ועיין בזה . לעולם וקוים בזה קיין בלי תאים

).    ח"כ הש"ואמם זה קצת בדרך אחרת ממש(
  ) זכרון שמואל–רבי שמואל רוזובסקי (

  
איכה אשא לבדי טרחכם ומשאכם "

  )יב, א(                                          "וריבכם
משא וריב רוצה לרמז על , השוי בין טורח

האחד . ת תפקידיו של משה בההגת העםשלוש
ישראל את כל  דהייו להודיע לבי" טרחכם "–

דבר המהווה , ובאורם פרושם, חוקי האלוקים



 

 

. טורח גדול כפי שמוכח מדברי יתרו למשה
דהייו להתפלל בעד עם " ומשאכם "–השי 

וכפי " משא"המוח במילה תפקיד , ישראל
 –והשלישי ". ושאת תפילה: "שאמר

וריבות , דהייו לדון דיי משפט" וריבכם"
  )ן"רמב(                              .בין איש לאיש

  
איכה אשא לבדי טרחכם ומשאכם "

  )יב, א(               "  וריבכם
. 'מלמד שהיו ישראל טרחין וכו, טרחכם"

הקדים משה , מלמד שהיו אפיקורסין, ומשאכם
שמא איו , תמה ראה בן עמרם לצא, אמרו, לצאת

מה ראה בן , אמרו, איחר לצאת, שפוי בתוך ביתו
יושב ויועץ , מה אתם סבורים, עמרם שלא לצאת

". עליכם עצות רעות וחושב עליכם מחשבות
  ).י"רש(

שאחד , מעשה בהגאון רבי חיים מבריסק
מגאוי זמו התאון לפיו על עגמת פשו 

' הרגיעו ר. מבעלי דיים שבאו להתדיין לפיו
זה : ואמר לו, יים לבל יקח הדבר אל לבוח

ל כל "מפי מה הביאו חז, מכבר היה תמוה לי
כי , דברים שלא כהוגן, דברי העם על משה

אה הדבר שיהיו דברים כאלה שארים 
  .למזכרת

, ל שיהיה בזה לימוד לעולם"רצו חז, אלא
עם , איך שמשה רבו היה סבלן גדול כגדם

כל רב ודיין וכך צריך . כל מה שדיברו בו
  . להיות סבלן כגד צאן מרעיתו, בישראל

 )מפי רבי חיים מבריסק(

 
  )יג, א("הבו לכם אשים חכמים ובוים"

  .חכמים כסופין: י"ופרש
א "ואומרים הגר. רבים התקשו בביאור הדבר

וצריך , שטעות פלה בדפוסים" פרישה"וה
). המקור לכך בספרי( כסופין –אשים : לומר

לשון בושת ) ז' מ סי"חו(ה ומבאר הפריש
ם שדיין "ומכאן המקור לדברי הרמב. ועווה

  .צריך להיות בעל מידת עווה
ל מידת "ועדיין צריך להסביר כיצד דרשו חז

מסיים בעל ? "אשים"בושה ועווה מהכתוב 
 משה והאיש"הפרישה שמצאו במשה רביו 

 – וכן בפגישתו של משה עם יתרו ".עיו מאוד
ל "שואלים חז, " לרעהו לשלוםוישאלו איש"

  . זה משה רביו–" איש"מי קרא 
וממידת עווה שבו פתח משה לשאול בשלום 
יתרו ולא המתין מתוך חשיבות שיתרו יפה 

  .אליו
  מדרש פליאה
אמר רבי ברכיה בשם רבי : בדברים רבה

צריכין הדייים שיהיה בהם שבע . חיא
. חכמים ובוים וידועים: ואלו הם, מידות

ואתה תחזה מכל העם : "וארבע כמו שכתוב
אשי חיל יראי אלוקים אשי אמת שואי 

  . בצע
שאם לא מצאו ? ולמה לא כתבו שבע כאחת

משבע מביא מארבע ואם לא מצאו מארבע 
מביא משלוש ואם לא מצאו משלוש מביא 

  ".אשת חיל מי ימצא" שכן כתוב –מאחת 
סוק ופליאה גדולה מה כוות בעל המדרש בפ

ד תאומים "מובא בשם רא? "אשת חיל"
שהגירסא במדרש היתה בראשי תיבות 

". אשת חיל מי ימצא"ובטעות פתחו , י"אחמ
אך האמת היא שכוות המדרש לפסוק 

". ויבחר משה אשי חיל מכל ישראל"
  ).ומשמע שמצא רק תכוה אחת אשי חיל(

  
ואקח את ראשי שבטיכם אשים "

ראשים חכמים וידועים ואתן אותם 
עליכם שרי אלפים ושרי מאות ושרי 

חמשים ושרי עשרת ושטרים 
  )טו, א(                                  "לשבטיכם

 אלו –" לשבטיכם. " מייתי עליכם–" ושוטרים"
  )י"רש(על פי הדייין , הכופתין והמכין ברצועה

י "למה פירט רש, לכאורה צריך ביאור
ן והמכין תפקידן של שוטרים שהם הכופתי

, להם תפקיד אחר גם כן' הלא הי, ברצועה
לתקוע בשופר כשהבית דין היו מדין מי 

, ל"י ז" בשלמא הא דלא כתב רש–שהוא 
שהיו מחזרים על החויות ומצדיקים את 

ם "המאזים ואת המידות כמו שכתב הרמב
בבא (על פי הגמרא , )כ, בהלכות גיבה ח(

, ושיםמפי שבמדבר לא היו ע) בתרא דף פט
צורך להם משא וליתן במידות ' ולא הי

שמלתך לא בלתה מעליך "ובמאזים שהרי 
ויאכילך את ) "ד, דברים ח" (ורגלך לא בצקה

" צדה שלח להם לשובע) "ג, דברים ח" (המן
 וממילא לא היו צריכין –) כה, תהלים עח(

אבל למה לא חשיב , למות על זה שוטרים
רות י שהשוטרים היו תוקעין בשופ"רש

כמו שאמרו , כשהבית דין היו מדין
רב הוא כי הווה פקא ':) דף ז(בסהדרין 

אפיקו לי מאי חותאי : אמר הכי, לדיא
ועיין שם ' מקל ורצועה ושופרא וסדלא

  .י"בפירוש רש
וראה לפי עיות דעתי כי הלא כל שלושים 
ושמוה שים משילוח המרגלים עד כאשר 

, ת מקרב העםתמו כל האשי המלחמה למו
ל "י ז"היו ישראל זופים וכמו שהביא רש

שייך שם ' ואם כן לא הי, )ב, דברים יז(
במדבר להשוטרים תפקיד של תקיעת שופר 

 חשיב קא לאושפיר , בשעת ידוי ושמתא
הכופתין והמכין ברצועה על פי 'ל רק "י ז"רש

  ) דברי שיר–רבי שמואל יוסף רביוב   (   .'הדיין

 
יקשה מכם תקרבון אלי והדבר אשר "

  )יז, א(               "  ושמעתיו
  :ט אמרו"משמו של הבעש

היש : היא הקושיא, "והדבר אשר יקשה"
שובו בים "קול -אפשרות לשמוע את הבת

ואם לא שומעים , שמכרזת בכל יום" שובבים
דעו כי הסיבה ?  לשם מה הכרוז יוצא–

הקליפה החומרית , "מכם"המועת היא 
ואין לכך תרופה , ה את האוזןשלכם מכביד

תתקרבו לבחית , "תקרבון אלי: "אלא זאת
המה מעולי , "של עליך"משה שאמר בו 

  .ואז תשמעון, החומר
 
ותקרבון אלי כלכם ותאמרו שלחה "

  "אשים לפיו ויחפרו לו את הארץ
  )כב, א(                 

',  בערבוביה–י כותב ותקרבון אלי כלכם "רש
וחפים את הזקים וזקים את ילדים ד
ואילו במתן תורה דכתיב ותקרבון , הראשים

 אותה –' אלי כל ראשי שבטיכם וזקיכם וכו
קריבה היתה הוגת ילדים מכבדים את 

ולכאורה קשה . 'הזקים ושלחום לפיהם וכו
י את הקריבה שהיתה "למה מזכיר כאן רש

במתן תורה שהיתה הוגת הרי כאן עוסקים 
שמשה התכוון : ובאור הדבר. האו בתוכח

להוכיח את בי ישראל אף על הקירבה 
מתוך אותה קירבה . שהיתה במתן תורה

ה בפרשת המרגלים הוכח 'שהיתה בערבובי
שאף הקירבה שהיתה לכאורה הוגת בשעת 

משה .  לא היתה לשם שמים–מתן תורה 
תכוון להראות להם ששורש כל מעשיהם 

ועל כן , ז"הוא חיפוש אחר תאוות העוה
ילדים מכבדים את "כשבאו למתן תורה 

, שתשש כבר יצרם, שילכו הזקים" הזקים
דבר , כ כשמדובר על ירושת הארץ"ומשא

ילדים ", ארץ אשר לא תחסר כל בה, גשמי
  ".דוחפים את הזקים

בעסק התורה כל : ועד היום שורר מצב זה
אחד מכבד את חבירו ולפעמים הכיבוד הוא 

יו עול תורה וליתו על על מת להקל מעל
כ כשבאים לעסק של "ומשא. כתפי חבירו

אין חכמה ואין ,  גלה כבוד מישראל–ממון 
    )כלי יקר(            .תבוה אלא כל דאלים גבר

  
ותקרבון אלי כולכם ותאמרו שלחה "

  "אשים לפיו ויחפרו לו את הארץ
  )כב, א( 

ים ילדים דוחפ, בערבוביא, ותקרבון אלי כולכם"
". את הזקים וזקים דוחפים את הראשים

  )י"רש(
מה ראה משה רבו להעיר להם על עין 

, מוסרי קל שאיו אלא חסרון בדרך ארץ
בעיצומם של דברי התוכחה על חטאם 

  .החמור במרגלים
אף היא איה אלא , אלא שהערה מוסרית זו

. להגדיל את התוכחה על חטא המרגלים
שכוותם ביקש משה למוע מהם הטעה 

ורק המרגלים הם שקלקלו , היתה אך לטובה
כי , לכך הראה להם שלא כן הוא. השליחות

אזי מראשיתו , הלא דבר שבאמת טוב הוא
לא כן . הוא הולך על מי מוחות ובדרך ארץ

 שמלכתחילה הוא ,בעין שהוא במהותו רע
, ובצורה בלתי מתוקת, עשה בערבוביה

אשר היא עצמה חושפת את הכוה הפימית 
אחר שראשית , אמר משה, כיון שכך. שבו

ילדים , בערבוביא"עין המרגלים עשה 
דוחפים את הזקים וזקים דוחפים את 

, היה לכם לראות מלכתחילה, "הראשים
  .שסופה של השליחות להחמיץ ולקלקל

  )ין'ה מוולוז'מפי רבי איצל(
  
אה אחו עולים אחיו המסו את "

  )כח, א(                 " לבבו
  :סח רבי שמואל מסוכטשוב

שהלחם , ם"בהלכות מלכים כותב הרמב
מלחמת מצוה בכל לבו ובלא פחד וכוותו 

מובטח לו שלא תגיעהו , בלבד' לקדש את ה
בעוד שכל המתחיל לחשוב ולהרהר , רעה

אל "עובר על לאו ,  ומבהיל עצמובמלחמה
ודמו יישפך ודמי ישראל כולם " ירך לבבכם

  .תלויים בצוארו
כיון : לפי זה היתה טעת בי ישראל כך

, שהמרגלים המסו את לבבו ואו מתייראים
וסופו באמת להיות , הלא יעש על כך

  ".אה אחו עולים "–מובסים 
 
המה ... וטפכם אשר אמרתם לבז יהיה"

"או שמה ולהם אתה והם יירשוהיב
  )לט, א(                

הגאון רבי שמעון שקופ שא פעם דברים 
היה זה שים אחדות . אודות סימי התקופה

כאשר מצב , קודם מלחמת העולם השיה
ורבים טשו את דרך , הדת הלך והתדרדר

שמעון צפה כי סופו של דבר יקום ' ר. התורה
להתקרב , דור חדש אשר יתחיל מבראשית

וכך ביאר מקרא שלו על דרך . ולעבדו' אל ה
, "וטפכם אשר אמרתם לבז יהיה", המליצה

ידי אבות -על" לבז יהיה"בעתיד כאשר הטף 
המה יבואו ", אשר רחקו זה מכבר מתורה

דוקא הם , "שמה ולהם אתה והם ירשוה
אשר יזכו לחול את הארץ ולקבל פי משיח 

  )ן שקופבשם רבי שמעו(       . צדקו

 



 

  

רב לכם סוב את ההר הזה פו לכם "
  )ג, ב(                   "צפוה

אפרים איש - אומר רבי שלמה–פסוק זה 
יש בו רמז .  וקב ויורד עד התהום–לוטשיץ 

שילכו סחור , ועין סיבוב זה. לשעה ולדורות
כי ימים , צבאות לא יקרבו' סחור לכרם ה

יבוא  עד ש–רבים שיהיו עים ודים סביבו 
ועמדו רגליו ביום ההוא על "מי שאמר בו 

פו "וכל אותו זמן אמר להם ; "הר הזיתים
  .הצפיו עצמכם, "לכם צפוה

אם ימצא האיש הישראלי : ועין הצפה זו
כי , יטמיה ויצפיה מפי עשו, איזו הצלחה

  .אין לך אומה מקאת בישראל כמו עשו
. וזה היפך ממה שישראל עושין בדורות הללו

מראה את עצמו במלבושי , כי מי שיש לו מה
כבוד ובתים ספוים כאילו היו לו כמה 

ומהג זה . ומגרים האומות בעצמם, אלפים
הוא המסבב את כל , הוא ברבת בי עמו
  . התלאה אשר מצאתו

       
  )שם(      "אלקיך עמך לא חסרת דבר' ה"

  :דרש רבי משה מידר
,  דבראם אתה שמח בחלקך ולא חסר לך

  ".אלקיך עמך' ה"ויהי , השכיה תשרה עליך
אלקיך ' ה"אם אתה מרגיש כי : ואף גם זאת

אז לא - או, אתה בוטח בו ואוהבו, "עמך
  ". כלום חסר מבית המלך"כי . יחסר לך דבר

  
כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה  "

                 "בשמחתה
לשון (  יזכה ויראה בשמחתה - לא אמר 

  . זוכה ורואה–אלא לשון הווה ) עתיד
, על המת גזר שישתכח מן הלב: ביאור הדבר

 –ואם לאחר אלפי שים עדיין מתאבלים או 
הרי סימן ברור שירושלים והמקדש אים 

, האבלות והצער, ואם כן. בגדר מת חלילה
   . הם עצמם מקור לחמה ושמחה

  )      ין'רבי חיים מוואלוז(                                 
  
   "צדק ילין בה ועתה מרצחים"

  )מתוך ההפטרה(                   
הביא מוכיח את ישראל שכאשר מזדמת 

. להם צדקה הרי הם מליים אותה למחרת
אך כאשר בא לפיהם דבר עבירה אים 

         .  מרצחיםועתה –שוהים לרגע 
  
  
  

        למגילת איכהלמגילת איכהלמגילת איכהלמגילת איכה
  
  "אל תתי פוגת לך אל תדום בת עיך"

  )יח, איכה ב(                                 
החטא הקשה ביותר שבעטיו הגלות 

שחדלו מתמשכת כל כך הרבה הוא בזה 
וזאת היא . מלהתאבל כראוי על ירושלים

הסיבה העיקרית שבגללה אין ותים לו 
מוח בשום מקום ואו אוסים לשאת בכל 

משום שכל . מקום גזירות ורדיפות  וראות
מת שיש לו במקום מן המקומות מעט אי

מוחה מיד או שוכחים את ירושלים ושוב 
אין או מעלים אותה על ראש שמחתיו 

  )רבי יעקב עמדין                                    (.באמת
  
  "אשר זמם' עשה ה.. פצו עלי פיהם"

  )יז, טז, איכה ב(
שכתובים לפי סדר , בסדר הפסוקים בפרק זה

וכן , ל"כ' לפי ע' מופיעה האות פ', ב' א

י "והטעם כי ספר איכה כתב ע, וד' בפרק ג
ירמיהו והוא הוכיח את ישראל הרבה על 

" למדו לשום דבר שקר: "השקר וכאומרו
ולכן רמז זאת בפרקי , ועוד) ד, ירמיהו ט(

כלומר שאמרו " עין"קודם ל" פה"איכה שה
  )ראשית חכמה( .בפיהם מה שלא ראו בעייהם

  
  )יח, איכה ב"                (הורידי כחל דמעה"

בלשון " דמעות"ולא אמר , יחידית–דמעה 
ובא להורות על איכות הבכיה שכל . רבים

  .דמעה ודמעה כשלעצמה תהיה כמו חל
  )  לחם דמעה(                                            

  
  "תן בעפר פיהו אולי יש תקוהי"

  )כט, איכה ג(  
שיצייר ? יצד האדם צריך לשמור את הפהכ

בפשו כאילו פיו מלא עפר האם יכול אז 
אולי יש "רק , ממשיך הכתוב, וגם בכך. לדבר
  )לב אליהו!     ( כולי האי ואולי–" תקוה

  
  
  
  

        הליכות והלכותהליכות והלכותהליכות והלכותהליכות והלכות
  באב' ט

  הלכות סעודה מפסקת
י ערב תשעה באב לפות ערב מספר שביום 

. ת הצוםדקות לפי השקיעה מתחילים א
הסעודה שאוכלים לפי זמן זה קראת 

סעודה שבה מפסיקים את , סעודה מפסקת
  .האכילה

סעודה זו מוגבלת היא ואוכלים בה רק 
וכן אין ,  כגון ביצה או אורזתבשיל אחד

בורקס ממולא . אוכלים דגים בסעודה זו
רק דבר ! גביה דיו כשי תבשילין ואסור

ים עם שדרכו לבשל ביחד תמיד כגון עדש
פירות . קרא תבשיל אחד ומותר' אורז וכדו

ויאכל רק . וירקות חיים מותרים בסעודה זו
בן איש 'ולכן כתב ה, בכדי לקיים עצמו בצום

. דה זוו שלא יאכל סלט בסע- ל "זצ' חי
, ביצה ומים, והאשכזים והגים לאכול פת

וטובלים הפת באפר ואומרים זוהי סעודת 
  .תשעה באב

ולכן יאכל כל אחד , עודה זואין מזמים בס
וכן אוכלים . לא סמוך לשי, במקום פרד

על כרים או (, בישיבה על גבי הקרקעאותה 
  ).על שטיח

מותר לאכול ולשתות לאחר הסעודה 
כ קיבל בפירוש שלא לאכול "המפסקת אא

 בפירוש בפה או בלב להתותמ כון "ומ. עוד
  .שאיו מקבל עליו התעית עד בין השמשות

ודה המפסקת היה סעודת קבע שאוכל הסע
וכשאין בדעתו לאכול עוד , חצות היוםלאחר 

אך אם אוכל . אחריה סעודת קבע עד הצום
סעודה וספת לאחריה אין לסעודה ראשוה 

ומותרת בלי ההגבלות , דין סעודה מפסקת
" המשה ברורה"מכל מקום כתב . דלעיל

שהמהג לאכול אוכל רגיל ולאחר מכן 
חה לאכול סעודה להתפלל מחה ולאחר מ

אך צריך שתהיה סעודה זו עם פת , מפסקת
ולא כמו אלה שאוכלים ארוחה זו כעין 
סעודת ארעי ועיקר אכילתם היה לפי מחה 

אלא יאכל ארוחה אמיתית  , כיון שזה ערמה
והכל לשם , לסעודה מפסקת עם כל ההגבלות

ועיין משה ברורה (שמים שלא יזיק לו הצום 
  ).'ב סעיף ט"סימן תק

ערב תשעה באב אחר חצות היום לא ילמד 
. אלא בדברים המותרים ללמוד בתשעה באב

  .וכן אין לטייל בזמן זה
  הלכות תשעה באב

תשעה באב אסור באכילה ובשתיה בין בלילה 
  .מוצאי הצוםבין ביום עד 

ואפילו אם רק חלק מן ,  אין לעול עלי עור*
ים לא וכן לילדים קט, העל מעור אסור

ולכן ועלים בתשעה . ילבישם עלים מעור
  . באב עלי בד או גומי בלבד

 לשקיעה מאכילה קודםויפסיק מבעוד יום 
  .ועילת עלי עור

וכן אסור בתשמיש המיטה ולא יישן עם * 
אשתו במיטה אחת אלא כל אחד במיטה 

וכל . וכן אסור בלילה לגוע באשתו. פרדת
רגיל לישון על אם , אחד ימעט האתו בלילה

ואם רגיל , כרית אחת אז יישן בלי כרית
  .בשתיים יישן באחת

אפילו מעוברות , הכל חייבים בצום זה *
, ישם מקרים שפטורים מלצום. ומיקות

כגון חולה או יולדת או מיקה באופים , כגון
וכן ,  הכל לעשות לפי הוראות רב-מסויימים 

ומכל מקום מי . ילדים קטים פטורים
ותר לו לאכול יאכל רק אוכל פשוט ולא שה

  .ירבה בסעודה
" מה שלומך("באב בשאילת שלום ' אסור בט

. 'שלום וכדו, קר טובווכן אין לברך ב) 'וכדו
ועם הארץ שהקדים בשלום ישיב לו בשפה 

  .רפה ובכובד ראש
רק דברים , אין ללמוד תורה בתשעה באב *

, שוגעים לצער ואבילות כגון ספורי החורבן
וכן ספרי , מגילת איכה ופירוש המגילהו

אבל קריאת חוק . מוסר המעוררים תשובה
ומי שרגיל . אסורלישראל וכן קריאת תהלים 

ישלים ביום שישי את , לומר תהלים בכל יום
הפרקים של תשעה באב ולא יקרא בתשעה 

  .באב
ולכן טילת ידיים שחרית , רחיצה אסורה *

צבעותיו וכן לאחר שירותים וטל עד קשרי א
וכמו כן לא ירחץ . ולא יותר) גוף האצבעות(

  .פיו ולא ירחץ פיו בבוקר
, ולכן אסור להשתמש בסבון, סיכה אסורה

  .שמים וספריי, קרם, ומשחות, בושם
וכן אין , אין עושים מלאכה ביום תשעה באב

כ זה דבר האבד או "אא, עוסקים בסחורה
וישתדל לעשות זאת לאחר חצות , הפסד
ואם יוכל על ידי )  בצהריים1:02שעה ב(היום 

  .גוי עדיף
שים המבשלות עבור מוצאי הצום טוב 

ואין לסדר את , שיבשלו אחרי חצות היום
  .הבית שלא יסיחו דעתם מן האבלות

. ישיבה על כסא אסורה עד חצות היום *
. מוצאי הצוםושאר האיסורים אסורים עד 

ויש המתירים , יש האוסרים עישון כל היום
 מוכרח לעשן יעשה זאת בציעה לאחר ואם

  .חצות היום
מוצאי תשעה באב מותר לפי מהגי 

אך בשר , הספרדים ברחיצה ובכל הדברים
  סוףין וכן  שמיעת מוזיקה אסורים עדוי

  עשירי באב
למהגי אשכז אסור בשר ויין עד יום עשירי 

וכן הם והגים לגבי רחיצה כביסה . תבחצו
  יותספורת  עד חצות  עשיר

  .ווהגים לקדש הלבה במוצאי תשעה באב
ה ימים אלו לששון "ויהי רצון שיהפוך הקב

  .בבין בית מקדשו ותפארתו אמן, ולשמחה
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 מעשה חכמים מעשה חכמים מעשה חכמים מעשה חכמים 
אם היית פוגש כיום את האצי שהציק '

מה היית עושה , לך בצורה כה וראה
  "מי כעמך ישראל "  שאל היהודי–'? לו

, ד"ל הרב ראבהסיפור סוב על בן דודו ש
ובימי מלחמת , קצין בצבא הצרפתי' שהי

, ה פל בשבי הצבא הגרמי'העולם השי
  .ה'והועבר לאגלי

יהודי זה ודע בצבא הצרפתי כקצין מצטיין 
עד כדי כך שהשיא הצרפתי בעת , במיוחד

ידיו כמה -עד במו, גול-שארל דה, ההיא
  .מדיו-אותות גבורה לדש

יהודי המצטיין גול שהקצין ה-משודע לדה
, ה'והועבר לאגלי, ישבה על ידי הגרמים

. שאיו זכור כמותו, תקדים-קט בצעד חסר
הוא עזב את , בעיצומם של ימי המלחמה

כס למשרדי השידור , ה'צרפת וסע לאגלי
וביקש להעביר הודעה , של הרדיו האגלי

  .חשובה
גול -הכריז דה, משיתה לו הרשות לכך

שאם השבויים הגרמים , באמצעות הרדיו
הוא ידאג לכך שכל , יהרגו את הקצין היהודי

השבויים הגרמיים בצרפת ובאגליה ייהרגו 
  .אף הם

, ה'בין השבויים הגרמיים שכלאו באגלי
וגם אחדים , היו קציים בכירים רבים

גול איים שאם -דה. מצמרת המפלגה האצית
תיפול שערה משערת ראשו של הקצין 

  .ציא את כולם להורגיו, היהודי
  הושיבו את היהודי בכלוב זכוכית

הגרמים חששו . האיומים עשו את שלהם
ובודדו את הקצין היהודי , לגורל שבוייהם

  .ודאגו לכך שלא יהרגוהו, מכל יתר השבויים
לא הושיבו את , הגרמים כמו הגרמים, אבל

ולא דאגו , הקצין היהודי המצטיין בבית מלון

הם החליטו שאם . מלכים-לו כמובן לכבוד
הם , לא יתה להם האפשרות להורגו

יביישוהו בצורה שאין לה אח ורע בתולדות 
  .האומות

, הזמיו כלוב זכוכית גדול? מה עשו
  והכיסו לתוכו את , העמידוהו במרכז המחה

  
כשהוא תון במצב , ד"דודו של הרב ראב- בן

, בכלוב זה אכלתי וישתי'. משפיל מאוד
לעיי כל המוי האשים ,  צרכייועשיתי כל

שהוא כיום , סיפר הקצין', שעברו במקום
  .80למעלה מגיל 

אלא , ותבקצואת האוכל לא קיבלתי בשעות '
, כל פעם מחדש, רק אחרי שהרעיבוי קשות

אז הכיס , ואלצתי ממש לצרוח מרוב רעב
  .'לי השומר פרוסת לחם קטה

  .אבל זה עוד לא הכל
. השביעה את הקציןפרוסת הלחם הזו לא 

  .היא השביעתהו מרורות, אבל
  
  ...'הה קח לך'

כל פעם כאשר השומר כס עם פרוסת 
-כך סיפר הקצין ברבות הימים לבן, הלחם

, ראשית.  פעולות3הוא עשה לפי כן , דודו
, אחר כך; ה'הוא ירק על הפרוסה מכל צדדי

השליכה אל החול והבוץ שהיו סביבות 
הרי שאחר כך הוא , ךואם לא די בכ: הכלוב

  .גם דרך על הפרוסה במגפי הגסטפו שלו
רק לאחר מכן השליך השומר את הפרוסה 

תוך , בתוחה מבזה עד מאוד, אל תוך הכלוב
, הה קח לך '–שהוא צועק בקול רעש גדול 

  ....'חזיר יהודי מלוכלך
. שארכה זמן רב, כך במשך כל תקופת השבי

ים פלו רק לחשוב איזה יסור. וראות-ורא
שהם ' בחלקם של יהודים שחטאם היחיד הי

  !בים למלכו של עולם, יהודים
עם , יבשה ומחוררת, לאכול פרוסה של לחם

  !בדרך' מכות'כל כך הרבה 

מספר הרב , דודי-מה פגשתי את בן- לפי זמן
אם היית פוגש ': ושאלתיהו לאמר, ד"ראב

שבייש אותך , כיום את השומר הגרמי ההוא
 מה היית עושה לו, וראהבצורה כה?'  

ולא תאמיו מה היתה התשובה שהשיב 
  !ממש לא האמין. הקצין לשעבר

 –? אתה שואל אותי מה אעשה לשומר ההוא'
  ..'אי אגש אליו ואשק אותו

; להאמין ששמע טוב' ד לא יכול הי"הרב ראב
  . זעק–! ?שתשק אותו, מה אמרת'
  .השיב בן הדוד', זה מה שעיתי לך, כן, כן'
  .ד לזעוק" המשיך הרב ראב–! '?היתכן'
' הוא הי, שהרי רצה או לא רצה. בודאי'

על ידי , האדם שגרם לי להישאר בחיים
', פרוסת הלחם שהגיש לי מדי יום ביומו

  .השיב הקצין היהודי הקשיש
קטתי מכל 'תשובה של יהודי המרגיש את ה

  .ה שלו"ח ושס"בכל רמ' החסדים
  )תכט-ברכי פשי תכז(

  

 תוהעלון לעילוי נשמ
  ל"זצוק יעקב בן מלכה יגן

  ואשתו
  ה"ע רחל בת שרה   

  ה.ב.צ..ת
  

  

 העלון לעילוי נשמת
  ישראל מאיר בן

  ל"זצוקשרה 

 ה.ב.צ..ת


