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לחיּה על ודמעתּה ּבּלילה, תבּכה ְְְְֱִִֶֶַַַָָָָָּבכֹו

אהבתיך עולם אהבת

אֹותם והּכיתם הּמדינים את ְְִִִִֶֶַָָָצרֹור
שהרי מואב. את ולא מדיין את לצרור היא המצווה למה שואלים יש
מֹואב "וּיאמר לקלל: בלעם את להזמין המדיינים אל שפנו הם ֶַָֹהמואבים

וכו' הּקהל" ילחכּו עּתה מדין זקני ד)אל כב לקלל(במדבר מתעקשים הם . ְְְֲִִֵֶַַַָָָָ
מה לשמוע צריך שהוא ומדיין מואב לזקני ומסביר מהסס כשבלעם גם
אתו ונשארים בלעם את מדיין שרי נוטשים שעה באותה אלוקים. אומר
"וּיׁשב המואבים: התחילו החמור העריות חטא את גם מֹואב. ׂשרי ֵֵֶַָָרק

מֹואב" ּבנֹות אל לזנֹות העם וּיחל ּבּׁשּטים א)יׂשראל כה כן,(במדבר אם . ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָ
במואב? ולא במדיין היא הנקמה למה

מדין נׂשיא בת ְְְִִִַָָּכזּבי
את שנאו שהמדיינים מראה הזה החמור העריות חטא של בסיפור עיון
מדין נׂשיא בת ּכזּבי את להפקיר מוכנים היו הם מהמואבים. יותר ְְְִִִַָָישראל
מוכן שהיה מואב מלך בלק לעומת ישראל את להחטיא בשביל אחותם

בתו. את לא אבל מואב, בנות את להפקיר

מיד ונטשו ישראל את לקלל מדיין זקני יזמו לא הגדולה שנאתם למרות
שבלק מה בתחילה הבינו הם ה'. דבר את לשמוע מחכה כשבלעם
את לקלל יסכים שאלוקים שהסיכוי הבינו הם בסוף. רק הבינו והמואבים
נושא זהו דבר, של בסופו לקלל. אפשרות אין ובלעדיו אפסי, הוא בניו
קללה, כל לפני להתבודד הולך בלעם לבלעם. בלק בין המתמיד הוויכוח
מסביר בלעם מקרה. בכל לקלל לבלעם אומר ובלק ה', זעם את לחפש
כועס כשאלוקים רק דבר. לעשות יכול לא הוא זועם, לא כשאלוקים כי לו

הזעם את להעצים זה יכול שהוא מה כל לקלל, יכול הוא ישראל על
מאין. יש לייצר לא אבל ביטוי, לידי אותו ולהביא האלוקי

יׂשר ּבני נקמת עּמיָךנקם אל ּתאסף אחר הּמדינים מאת אל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
חוטאים ישראל שבני רואים כשהם למערכה? מצטרפים מדיין בני מתי
נטישה. הוא האלוקי שהעונש חושבים הם אותם, מעניש ואלוקים
למערכה מטילים הם כן על תנאי. על היא לישראל אלוקים של שהאהבה

מה'. ישראל את סופית לנתק כדי שלהם, והגדולים הנשיאים בנות את

תנאי, בכל ישראל את אוהב אלוקים גדולה. טעות היא שלהם החשיבה
טעו ומדיין הוא" ישראל – שחטא אע"פ "ישראל, חוטאים. כשהם אפילו
הנוצרים אלה היו השני הבית בחורבן מהעולם. פגה לא הזאת הטעות בזה.
של נסיגה הוא הבית בחורבן מקבל ישראל שעם העונש כי שחשבו
בו חוזר שאלוקים חזרה האבות. עם כרת שהוא מהברית אלוקים
שאלוקים לעולם וסיפרו לעצמם סיפרו והם לאברהם. שנשבע מהשבועה

חדשה. ברית חלופית. ברית אתם וכרת ישראל עם הברית את ִהפר
את להבהיר הוא מהעולם מסתלק שהוא לפני משה של האחרון התפקיד
מי אין עולם. אהבת ישראל את אוהב שאלוקים להבהיר הזאת. הטעות
לישראל. ה' אהבת של הנצחיות את להבהיר בכדי ממשה יותר שמתאים
שלהם, נמוכים הכי ברגעים דווקא העם למען נפשו את שמוסר האיש
האיש ּכתבּת". אׁשר מּספרָך נא מחני אין ואם חּטאתם; ּתּׂשא "אם ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָָָואומר:
החוטאים את להרוג לוי בני את ושולח הלוחות את שובר שני שמצד
הגדולה, מהשבועה בו חוזר לא שה' מהבנה שבאות פעולות שתי מישראל.
את למלא שיוכל כדי הרוחנית למדרגתו לחזור חייב ישראל עם ולכן

הגדול. תפקידו

הלכתי טלפוני מענה
מורינו בראשות לרבנים" הוראה "דרכי מדרש בית מרבני הוראה מורי אליהוע"י יוסף שליט"א.הרב
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יׂשראל את לברְך ה' ּבעיני טֹוב ְְְִִֵֵֵֵֶָָּכי

רצֹונֹו – יׁשרים ְְְִִַָּותפּלת

לקללות מטה של הקללות את לכוון צריך לקלל שבכדי ידע שבלעם כשם
ישראל עם מבין כך לקלל, אי-אפשר למעלה קללה אין ואם מעלה, של
כך אותן. ולהעצים מעלה של לברכות לכוון צריך ברכות להביא שבשביל
סליחה מבקשים אנו – הגדולה כנסת אנשי לנו שתיקנו י"ח ברכות בנוסח
אנו אּתה". חזק ּגֹואל אל "ּכי גאולה מבקשים אנו אּתה". וסּלח טֹוב אל ְִִֵֵֵַָָָָָָָ"ּכי
"ּכי פרנסה מבקשים אנו אּתה". ונאמן רחמן רֹופא אל "ּכי רפואה ְְֱִִֵֵֶַָָָָמבקשים
לרצון שלנו הברכות את לכוון כדי הכול הּׁשנים". ּומברְך אּתה ּומטיב טֹוב ְִִֵֵֵַַָָָאל

רצֹונֹו" יׁשרים ּותפּלת ה' ּתֹועבת רׁשעים "זבח שנאמר: זה ח)ה'. טו .(משלי ְְְְֲִִִֶַַַָָ

ּתפּלתי ּבבית ְְְְִִִִֵַָוׂשּמחּתים

הקב"ה
מצפה
לגאולה
ומתפלל
ועיקר עליה.
של הצער
על אלוקים
הוא החורבן
בשלושת
השבועות
ּבין ֵשל
ְִַָהּמצרים

הגמראכך ז)מסבירה כיוון(ברכות אלישע בן ישמעאל רבי כי
וגם במקום גם לגמרי ה' של לתפילה שלו התפילה את
יֹוחנן רּבי "אמר שם: נאמר המקום על התפילה. ִַַָָָבנוסח
ׁשּנאמר מתּפּלל? הּוא ּברּוְך ׁשהּקדֹוׁש מּנין יֹוסי: רּבי ְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָמּׁשּום

נו) ּתפּלתי',(שם ּבבית וׂשּמחּתים קדׁשי, הר אל ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָ'והביאֹותים
הּוא ּברּוְך ׁשהּקדֹוׁש מּכאן 'ּתפּלתי', אּלא נאמר, לא ְְֱִִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹ'ּתפּלתם'
את לצרף כדי המקדש בבית מתפללים אנחנו ְִֵַמתּפּלל".
שורה בו במקום להתפלל שלו, לתפילה שלנו התפילה

הגדול. הכהן של תפילתו ובמיוחד שכינתו.

ּכעסי את רחמי ׁשּיכּבׁשּו מּלפני, רצֹון ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָיהי

צריך שלנו התפילה נוסח שגם לנו ומראה הגמרא ממשיכה
על הגמרא שואלת וכך ה'. של התפילה נוסח כמו להיות
רב אמר מצלי? "מאי מתפלל. הוא מה ה' של ְִַַַַָהתפילה
רחמי ׁשּיכּבׁשּו מּלפני, רצֹון יהי רב: אמר טֹובּיה, ּבר ְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָזּוטרא
ּבמּדת ּבני עם ואתנהג מּדֹותי, על רחמי ויגֹולּו ּכעסי, ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָאת

הּדין". מּׁשּורת לפנים להם ואּכנס ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָהרחמים

היה בדיוק שזה ואומרת הגמרא ממשיכה מפתיע באופן
בסיפור גדול כהן אלישע בן ישמעאל רבי של התפילה נוסח
אחת ּפעם אליׁשע, ּבן יׁשמעאל רּבי אמר "ּתניא, ְְֱִִִֵֶַַַַַַַָָָָהמפורסם.
יּה אּכתריאל, וראיתי ולפנים, לפני קטרת להקטיר ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶַַַַַָָֹנכנסּתי
ּבני, יׁשמעאל לי, ואמר ונּׁשא, רם ּכּסא על יֹוׁשב צבאֹות, ְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָָה'
את רחמיָך ׁשּיכּבׁשּו מּלפניָך, רצֹון יהי לֹו: אמרּתי ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָּברכני.
ּבמּדת ּבניָך עם ותתנהג מּדֹותיָך, על רחמיָך ויגֹולּו ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָּכעסָך,
ּבראׁשֹו". לי ונענע הּדין. מּׁשּורת לפנים להם ותּכנס ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַָָָֹהרחמים,

התפילה. בנוסח גם הקב"ה עם משתתפים שאנו ללמדך

דלתתא אתערותא
יהודא הרה"ג סיפר מטה של לתפילה מעלה של תפילה בין החיבור על
רופא. אצל לבדיקה והלך טוב כ"כ הרגיש לא פעם כי זצוק"ל, צדקה

ה אחרי לו ואמר הבדיקה מתוצאות נבהל בעיההרופא לך יש בדיקה:
לחיות. שעות 24 לך נותרו כי נראה נפשות. סכנת ממש ביותר, חמורה
מאוד זריקה תיקח אם הסכנה את ולעצור אותך להציל אפשרות יש
משותק יהיה גופך כל לזוז, תוכל לא הזאת הזריקה אחרי אבל מסוכנת,

ב"מ.

את לו ונתנו ע"ה צדקה הרב את הרדימו עדיפה. הזריקה הרב: לו אמר
להזיז ניסה זזה. היא והנה ידו, את להזיז ניסה הרב כשהתעורר הזריקה.
לקום אפוא ניסה זזות. הרגליים את לו. נענתה היא וגם – השנייה ידו את

וקם, זז הרב אבל לזוז! יכול לא אתה לו: אמר לידו שעמד הרופא וקם. –
בני הימים. משכבר רגיל שהיה כמו ללמד והמשיך ולישיבתו לביתו הלך
ימים. כמה הכול בסך שארך הזה, הסיפור מכל לדעת הספיקו לא הישיבה

ונגמר. היה

שאל שהרבני. יהושע חכם את ע"ה צדקה יהודא חכם פגש מה זמן כעבור
השיב אלמוני? פלוני ביום חיים בסכנת היה כבודו האם שהרבני: הרב אותו
אתה איך אבל גדול. נס לי היה ובאמת היה, וכך כך כן, צדקה: חכם לו
בחלום אלי בא יום באותו שהרבני: יהושע חכם לו אמר מהדבר? יודע
צדקה, יהודא חכם על התפלל קום לי: ואמר זיע"א חי איש הבן בעל
תורתו שכבוד למה בחלום: חי איש הבן לבעל אמרתי גדולה. בסכנה שהוא
ואמר בשמים? נשמעת יותר תפילתכם בוודאי צדקה, הרב על יתפלל לא
בארץ מישהו גם צריך אבל בשמים, עליו מתפלל אני חי: איש הבן בעל לי
את ויבטלו התפילות יצטרפו ביחד החולה. על שיתפלל
רבי חכם עליך התפלל ובשמים והתפללתי, קמתי הגזרה.
ומלמד ושלם בריא אתה והנה שתבריא. זיע"א חיים יוסף

בישיבה. תורה

מׂשֹוׂש אּתּה ִִָָׂשיׂשּו

עליה הּמתאּבלים ְְִִֶַַָָָּכל

ּכארי וׁשֹואג הּוא ּברּוְך הּקדֹוׁש ְֲִֵֵַַָָיֹוׁשב
ביחד. ומטה מעלה משותפת היא לגאולה התפילה גם

לנו מספרת ע"א)הגמרא ג במסתרים(ברכות בוכה הקב"ה כי
אֹומר, אליעזר "רּבי עליה. ומתפלל גלויות לקיבוץ ֱִִֵֶֶַומצפה
יֹוׁשב ּומׁשמר מׁשמר ּכל ועל הּלילה, הוי מׁשמרֹות ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָֹׁשלׁש

ׁשּנאמר, ּכארי, וׁשֹואג הּוא ּברּוְך כה)הּקדֹוׁש מּמרֹום(ירמיה 'ה' ְֱֲִִֵֶֶַַַָָָ
נוהּו'". על יׁשאג ׁשאג קֹולֹו, יּתן קדׁשֹו ּומּמעֹון ְְְְִִִִֵֵַַָָָָֹיׁשאג,
ׁשלׁש רב, אמר ׁשמּואל ּבר יצחק רב "אמר ְְִֵַַַַַָָָָֹובהמשך:
הּקדֹוׁש יֹוׁשב ּומׁשמר מׁשמר ּכל ועל הּלילה, הוי ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָמׁשמרֹות

ואֹו ּכארי, וׁשֹואג הּוא ׁשּבעֹונֹותיהםּברּוְך לּבנים אֹוי מר, ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָ
לבין ּבני את והגליתי היכלי את וׂשרפּתי ּביתי את ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהחרבּתי
הוא החורבן על אלוקים של הצער ועיקר ּכֹוכבים". ְִֵָָהעֹובדי

הּמצרים. ּבין של השבועות ְִֵַָבשלושת

הבית חורבן על ממש בכייה לבכות
הּמצרים ּבין "עניין הכוונות": ב"שער ז"ל האר"י כתב כן ְִֵַָעל
וכשר טוב מנהג באב. תשעה עד לתמוז י"ז שבין ימים ואחת עשרים והם
הימים אלו בכל היום חצי אחר באבלות לשבת נפש בעל לכל מאד הוא

הבית". חורבן על ממש בכייה ולבכות

צורך אין הלילה חצות ועניין האדם. בנפש גדולה תועלת עושה זה "ודבר
שכן ומכל החורבן, על להתאבל צריך הלילות שאר בכל אפילו כי להזכירו

נאמר ועליו בבכייה. להוסיף שצריך המצרים בין י)בלילות סו ְִ"ׂשמחּו(ישעיה
עליה". הּמתאּבלים ּכל מׂשֹוׂש אּתּה ׂשיׂשּו אהביה, ּכל בּה וגילּו ירּוׁשלם ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹאת

בית חורבן על ודואג מיצר שיהא שמים ירא לכל ראוי
המקדש

הראשון בסימן בתחילתו ממש השו"ע כתב כן שמים(א)על ירא לכל "ראוי
המקדש". בית חורבן על ודואג מיצר כישיהא הסביר הוא שאחריו ובסעיף



הלב. בכוונת זאת לעשות בלא"יש מהרבות בכוונה, תחנונים מעט טוב
כוונה".

מפני הוא לכך הקרובה הסיבה – שהיו השמדות "כל כי היעב"ץ וכתב
הלכות" "משנה ובשו"ת ירושלים". על אבל ב)חסרון סימן טו הביא(חלק

הישר קב ספר ו')משם תמיד(פצ"ג שבלבו מי כל בידי היא אמיתית קבלה
בפסוק רמוז זה ואולי תורה. לכתר זוכה כביכול השכינה גלות על צער

הגמרא ע"א)שמביאה ל השנה ארּפאְך,(ראש ּומּמּכֹותיְך לְך ארכה אעלה ְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָֻ"ּכי
הגמרא לומדת מכאן לּה". אין ּדרׁש - היא צּיֹון לְך, קראּו נּדחה ּכי ה'. ְְִִִִֵֵָָָָָֹֻנאם

לבניין להתפלל ללמודשצריך יכולים אנו הזה ומפסוק המקדש. בית
המכות. כל את מרפאת ציון שדרישת

שמדות או מכות למנוע בשביל ירושלים על מתאבלים לא אנו אמנם
שכינתא להקים בכדי שלמה לגאולה מתפללים אנו תורה, בכתר ולזכות
זֹוכה - ירּוׁשלים על הּמתאּבל ּכל אמרּו, "מּכאן לבוא. הכבוד וסוף ְְְִִִֵֶַַַַָָָָמעפרא,
ּבׂשמחתּה" רֹואה אינֹו - ירּוׁשלים על מתאּבל ּוׁשאינֹו בׂשמחתּה, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָורֹואה

ע"ב) ל הבניין(תענית את שמביא זה הוא ירושלים על והבכי הצער שהאבל .
בשמחתה. ולשמוח לראות המתפלל את ומזכה

הבית בחורבן
היו השני
הנוצרים אלה
כי שחשבו
שעם העונש
מקבל ישראל
הבית בחורבן
נסיגה הוא
אלוקים של
מהברית
כרת שהוא
האבות. עם
אהבת אבל
לישראל ה'
נצחית היא

ציון דרישת מתוך דוד בית מלכות

יעקב לאביר מׁשּכנֹות לה' מקֹום אמצא ְְֲֲִִֶַַַָָָֹעד

היה המקדש בית בניין על הרבה שהתפלל האנשים אחד
על אעלה אם ּביתי ּבאהל אבא "אם שנשבע: המלך ְֱִִִֵֶֶֶַָֹֹדוד
אמצא עד ּתנּומה: לעפעּפי לעיני ׁשנת אּתן אם יצּועי: ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָערׂש

יעקב" לאביר מׁשּכנֹות לה' קלב)מקֹום הגמרא(תהילים . ְֲֲִִַַָָֹ
שהיה המלך, מדוד לתפילה מקום לקבוע לומדת בירושלמי
המקום מול הזיתים בהר לה' להשתוות קבוע מקום לו

המקדש. בית שם להיות שעתיד

חפּוי לֹו וראׁש ּובֹוכה ְֶֶָֹֹעלה
שלו ביותר הקשה בשעה דוד ניצל הזאת התפילה בזכות
במעלה עלה "ודוד הזיתים: הר דרך מאבשלום בורח ְְֲִֵֶַָֹכשהוא
העם וכל יחף הלְך והּוא חפּוי לֹו וראׁש ּובֹוכה עלה ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹֹהּזיתים
חושש דוד ּובכה". עלה ועלּו ראׁשֹו איׁש חפּו אּתֹו ְֲִִֶָָָָֹֹֹאׁשר
ועצותיו אבשלום, עם ביחד שמרד מאחיתופל, זו בשעה
מתפלל כן על שעה. באותה לדוד מסוכנות היו המדויקות

ה'". אחיתפל, עצת את נא סּכל ּדוד: "וּיאמר ֲֲִִֶֶֶֶַַַָָֹֹדוד

סלה קדׁשֹו מהר וּיענני אקרא ה' אל ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָקֹולי
רגיל שהוא למקום מגיע הוא ההר, במעלה עולה שדוד בעת

ׁשם יׁשּתחוה אׁשר הראׁש עד ּבא דוד "ויהי בו. ולהשתחוות ְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָֹלהתפלל
חכמים למדו "ישתחוה" אלא "השתחווה" כתוב שלא מתוך ִֵֹלאלהים".
משם רואה היה לירושלים, בא כשהיה שם להשתחוות רגיל דוד שהיה

משתחווה והיה בתוכו, שהארון האוהל שם)את .(רש"י

מתכננים הם וביחד הארכי חושי את פוגש הוא משתחווה שהוא אחרי מיד
ומצליח חושי עושה כך אחיתופל. עצת את ויסכל לאבשלום יחבור שחושי
אבשלום שעה. באותה דוד אחרי לרדוף שיעץ אחיתופל עצת את לסכל
זה ניצלת. דוד בית ומלכות המרדף, את לדחות חושי עצת את מקבל
מהר שלו שהישועה ּבנֹו", אבׁשלֹום מּפני ּבברחֹו לדוד ב"מזמֹור דוד ְְְְְְְִִִֵֵַַָָָשאומר

סלה" קדׁשֹו מהר וּיענני אקרא ה' אל "קֹולי ג')ה'. .(תהילים ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

חצות תיקון

לאה ותיקון רחל תיקון
תיקון לילה ובחצות רחל. תיקון היום בחצות אומרים המצרים בין ימי בכל
אלו דשמות תדע זאת "ורק ותפארתנו עוזנו גאון וכתב רחל. ותיקון לאה
ג"כ הנקראת העליונה המלכות של ושמות תוארים הם ולאה רחל של
יעקב נשי שהם אמותינו, ורחל לאה כי ודע לעיל. כאמור שכינה בשם
שנקראת ההם העליונים שמות שם על אלו בשמות נקראו אבינו, וישראל
מן גדול חלק אחת כל היו שלהם נשמות כי מפני העליונה, המלכות בהם
הם גם ולכן רחל, הנקרא חלק ומן לאה, הנקראת העליונה המלכות חלק

למבין" ודי אלו בשמות א)נקראו א פעלים .(רב

רחל תיקון של עיקרו
רחל בתיקון הגאולה. של צדדים בשני עוסקים לאה ותיקון רחל תיקון
שש בה מוזכרות ולכן וירושלים. ציון בניין על בעיקר מתפללים אנו
הראשון במזמור "ירושלים". המילה פעמים ותשע "ציון" המילה פעמים
וב"מזמור המקדש. חורבן על בוכים אנו בבל" נהרות "על
שנשפך הצדיקים של דמם עם מתפללים אנו השני לאסף"
לעֹוף מאכל עבדיָך נבלת את "נתנּו שהתבזה. ְְְֲֲִֶֶַַָָָובשרם

ארץ". לחיתֹו חסידיָך ּבׂשר ְְְֲִִֶֶַַַָָָהּׁשמים.

לאה תיקון של עיקרו
אבל וירושלים. ציון את בסוף מזכירים אנו לאה בתיקון גם
המזמורים בשני כך בה'. לדבקות ברצון עוסק התיקון עיקר
תערג נפׁשי ּכן מים. אפיקי על ּתערג "ּכאּיל ְְֲֲֲִִִֵֵַַַַַָָֹֹהראשונים.

מגיעאליך השפע כי מתפללים אנו "יענך" במזמור אלהים". ֱִֵֶָֹ
ב"לדוד יסעדּך". ּומּצּיֹון מּקדׁש. עזרָך "יׁשלח ה': בית ְְְִִִִִֶֶֶֶַָָֹמהר
שמים המחבר כשער המקדש בית את מזכירים אנו מזמור"
ויבֹוא עֹולם. ּפתחי והּנׂשאּו ראׁשיכם ׁשערים "ׂשאּו ְְְְְְִִִֵֵֶָָָָָוארץ:

הּכבֹוד". ֶֶַָמלְך

ברכה משפיע הזה השפע כי מזכירים אנו בנגינות" ב"למנצח
מזכירים אנו לבב" ּבכל ה' אֹודה ב"הללּויּה העולם. לכל ְְֵֶַָָָוצדק
לעֹולם "יזּכר לעד. עומדת אתנו אלוקים של הברית ְְִָֹכי

הארץ. את לרשת ישראל בני עתידים ולכן ְִּבריתֹו".

חטא בעקבות עוונות לכפרת מתחנן דוד האחרון, במזמור
צּיֹון. את ברצֹונָך "היטיבה ירושלים. את ומזכיר שבע ְְִִִֵֶָבת
אז וכליל. עֹולה צדק זבחי ּתחּפץ אז ירּוׁשלים: חֹומֹות ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹּתבנה
בין קשר ראה שדוד בגלל זה כל פרים". מזּבחָך על ְֲֲִִַַַָיעלּו
הוא הנביא נתן שהרי בירושלים. הבנייה עיכוב לבין חטאו
מלבנות אותו שעוצר זה והוא שבע, בת על אותו שמוכיח זה
את שיבנה שלמה בנו בהמלכת ומסייע המקדש, בית את

עליו. ה' שם שנקרא והקדוש הגדול הבית

חצות תיקון של בדמעות ספוגים תכריכים
ביום. וגם בלילה גם אלו בימים חצות תיקון לאמירת יש מיוחדת חשיבות
מאוד וחשוב רחל. תיקון רק ביום לאה. תיקון וגם רחל תיקון גם בלילה
של הצער עומק את כשמבינים הלב, מעומק בבכייה התיקון את לומר

ובגלות. הבית בחורבן השכינה

מוצפי יעקב ח"ר ופרישה, קדישא חסידא אחד, חכם היה זצ"ל: הרב סיפר
בבכי חצות תיקון בלי לילה עליו עובר היה ולא וחסיד צדיק שהיה ע"ה,
על אותו אומר היה התיקון את אומר וכשהיה שליש. בדמעות גדול
הרב של התכריכים והיו ועשרים, מאה לאחרי לעצמו שקנה התכריכים

שלו. חצות התיקון של בדמעות ספוגים ז"ל



מעלתו את הכירו שלא קדישא החברה אנשי באו עולמו לבית כשנפטר
לא לי: אמרו וערכם. מעלתם את הבינו ולא שלו התכריכים את וראו
אפילו להם: אמרתי פשתן. של לא שהם הללו התכריכים עם אותו נקבור
הצדיק של הדמעות למעלת ערך אין כי ביותר, חשובים הם כותנה של הם
מקמץ היה לא ז"ל הרב בוודאי אותם, תבדקו אופן בכל הזה. הגדול
ומצאו לבדיקה אותם שלחו מהודרים. שאינם תכריכים לקנות במצוות
סוג כמו ונראו צבעם השתנה דמעות שמרוב רק פשתן, של באמת שהם

אריג. של אחר

את לאט לאט לעכל התחילו בו, טיפלו קדישה החברה שאנשי אחרי
הם בתחילה. בהם זלזלו שהם הללו הקדושים התכריכים של המשמעות

הצדיק של והבכי הצער עם הקדושה,נפגשו השכינה על הזה המיוחד
מטר ובידו קדישא החברה ראש אלי ניגש המלאכה את כשסיימו ונרעדו.
ביקש הוא מיותר. להם שנשאר לעצמו הרב שהכין ממה פשתן של אחד

ועשרים. מאה אחרי בו להיקבר לעצמו אותו לקחת רשות

לבן שייך זה ערוך שולחן על-פי הלכה. יש החשיבות, כל עם לו: אמרתי
ויתר לא שהבן כמובן לך. ייתן אם אותו שאל לך. ולא היורש שהוא שלו

עליון. כך כל צדיק של מיוחד כך כל דבר על

למעשה מצטרפת המחשבה טהרת
פעלים רב א)ובשו"ת סימן חיים אורח - א חצות(חלק תיקון לומר האם נשאל

רבינו יסד כאשר וכונה וצער בבכיה כהלכתו אומרו הקורא "אין כאשר
בעניינים וטרוד מחשבות מלא ולבו מפיו מוציא דברים ורק ז"ל, האר"י
וקורא דקים, חמשה אפילו יעלה לא סיומו עד בו שיתחיל ומעת אחרים,
נפקא מאי כן אם קאמר, מאי ידע ולא וכתובים בנביאים כקורא אותו

יקרא". שלא טוב ויותר בקריאתו, מינא

בכל "שהעיקר החיים נפש דברי את חי איש הבן בעל הביא ובתשובה
מצטרפת אלא אינה המחשבה טהרת אך המעשה, חלק הוא המצות
ורּבי יֹוסי רּבי על הזוהר שמספר וכמו לעיכובא". ולא ולמצוה ְִִִִֵלמעשה
האי חזקּיה, רּבי אמר ּבקּפּוטקּיא, ׁשמעֹון לרּבי למחמי אזלי הוּו ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָחזקּיה
מאן האי צלֹותיּה, יצּלי ּולבתר דמריּה, ׁשבחא נׁש ּבר יסּדר לעֹולם ְְְְְְְְְִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָדאמרינן
ׁשבחא לסּדרא יכיל ולא ּבעקּו, ואיהּו צלֹותיּה, לצּלאה ּובעי טריד, ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָָָָָּדלּביּה
לּבא לכּוונא יכיל דלא ּגב על אף ליּה, אמר הּוא? מאי יאּות, ּכדקא ְְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָָדמריּה
אף ּדמאריּה, ׁשבחיּה יסּדר אּלא גרע, אּמאי דמריּה וׁשבחא סּדּורא ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָּורעּותא,

דכתיב, הּוא הדא צלֹותיּה. ויצּלי לכּוונא, יכיל ּדלא ּגב יז)על ּתפּלה(תהלים ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָ
ּדאיהּו ּבגין ּבקדמיתא, צדק ה' ׁשמעה רּנתי, הקׁשיבה צדק ה' ׁשמעה ְְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָלדוד

ּתפּלתי" האזינה רּנתי "הקׁשיבה ּולבתר דמריּה. ּדׁשבחא רמ"ג)סּדּורא .(ויחי ְְְְְְֲִִִִִִִִֵַַַָָָָָָָָ

אמר ּבקּפּוטקּיא, ׁשמעֹון רּבי פני את לראות הלכו חזקּיה ורּבי יֹוסי ְְְְְִִִִִִִִִִֵַַָָָרּבי
במילים ולהתבונן התפילה לפני לעצור אדם שצריך למדנו חזקּיה: ְִִִִָרּבי
ולא במצוקה והוא טרוד שליבו במי הדין מה בתפילתו. לומר הולך שהוא
לא שהוא ּגב על אף יוסי: רבי לו אמר שצריך? כמו בכוונה להתפלל ַַַיכול
למרות ה' של שבח שהיא מתפילה יימנע לא ורצונו. ליבו את לכוון יכול

שצריך. כמו בכוונה לא שהיא

העולה היא האדם שמחשבת דודאי "והגם ואומר: שם פעלים רב וממשיך
טוהר גם האדם יצרף ואם העליונים, בעולמות רום בשמי ראש, למעלה
יותר תיקונים לפעול מעשיו יגיעו המצות, עשיית בעת והכונה המחשבה
אצלינו העיקר היא המחשבה לא אמנם עליונים, היותר בעולמות גדולים

שנתבאר". כמו

"וראּו הנופלת דוד סוכת ולהקים מעפרא שכינתא להקים שנזכה רצון ְָויהי
אמן. יּקבּנּו". ה' ּפי אׁשר חדׁש ׁשם לְך וקרא ּכבֹודְך מלכים וכל צדקְך ְְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹגֹוים

חצות של תה
כמה בחולון: בנים" "תפארת מוסדות ראש מוגרבי, יוסף הרב סיפר
הקול, מיתרי על יבלות לי צמחו זצ"ל הרב של פטירתו לפני שנים
אמר הרופא דרשות. או שיעורים לתת יכולתי לא מכך וכתוצאה
זצ"ל לרב הלכתי הקול. במיתרי ניתוח בדחיפות לעבור צריך שאני
אמרתי בטלים. דברים לי: ואמר בידו הניף והוא ברכתו, את לקבל
הוציא ניתוח. וחייבים גדולה סכנה בזה שיש לי אמר שהפרופסור לו
התה שקית את תטבול לי: ואמר תה של שקית שלו מהמגירה הרב
במידת ותהרהר אבינו" אברהם "בזכות תאמר חמים, מים בתוך
תגיד במים, נוספת פעם התה שקית את תטבול כך אחר החסד.
השלישית בפעם הגבורה. מידת על ותכוון אבינו" יצחק "בזכות
הוא כך אחר התפארת. מידת על ותכוון אבינו" יעקב "בזכות תאמר
היום. עד אצלי ששמורה תפילה הזה, התה על לומר תפילה לי כתב
לרב אמרתי קופאין. בזה שיש וראיתי התה, בשקית הבטתי
סכנה בזה יש כי מקופאין, להימנע מאוד אותי הזהירו שהרופאים
לשתות שאי-אפשר אומרים הם לי: ואמר צחק הרב במצבי. גדולה
לאותו פניתי זמן וכעבור כדבריו, עשיתי אפשר. אומר ואני קופאין,
הקול, מיתרי את לראות מכשיר האף דרך הכניס הוא פרופסור.
שוב בודק והרופא מאוד מתארכת שהבדיקה לב שמתי ולחרדתי

קורה, מה הרופא את ושאלתי מאוד, חששתי השיבושוב. והרופא
בסדר. אצלי והכול נעלמו שהיבלות בתדהמה לי

יודע אני אם אותי שאל והוא קבלה, שלמד לחבר הדבר את סיפרתי
קדוש שם איזה יש שאולי חשב הוא הרב. של הסגולה סוד מה
מצא ולא חדשים גם ישנים בספרים חיפש הוא "תה". במילה הרמוז
מעז לא אני אבל יודע, לא שאני לו אמרתי כזה. קדוש שם שום
הבאה בפעם אלי להתלוות חבר אותו ממני ביקש בתשובה לשאול.

ישאל. והוא לרב, הולך שאני
את לרב הזכרתי שאלותיי את ששאלתי ואחרי הרב, אל שנינו הגענו
התחמק והרב הסגולה, סוד מה הרב את שאל חברי מעשה. אותו
קדוש שם איזה כאן יש האם לברר וניסה הרפה לא חברי ענה. ולא
שיאמרו לאנשים ולתת תה שקית לקחת יכול אני גם האם והוסיף:
בתיקון חודשים תבכה אם הרב: לו השיב כתב? שהרב התפילה את

יעזרו. הן תה, שקיות על חצות
אלה) בימים לאור שיצא ו, כרך ישראל" של "אביהם (מתוך
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מהיציאה באב. תשעה יסוד שהוא המרגלים, לחטא כלל שייכות היו לא נשים

ובכניסה ממצרים ביציאה עסוקות היו הן במדבר האחרונה השנה ועד ממצרים

להן. שייך לא לכן ישראל. לארץ
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שירים ע"י גם אפשר והגשמי. הרוחני והלאומי, האישי החורבן, במשמעות והתבוננות

העיקר עולה – העיקר לא וכשהן האישיות. בהנאות להמעיט גם אפשר מתאימים.

באמת. ובוכים – בגלות והשכינה ישראל עם של
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חצות. תיקון בתחילת אפשר,


