
 

  

תשע"ז -פרשת דברים  

 הדרך הנכונה איך לומר דברי מוסר ותוכחות
לפי שהן דברי תוכחות פירש"י ")דברים א, א'(. "אלה הדברים אשר דבר משה", 

ומנה כאן כל המקומות שהכעיסו לפני המקום בהן, לפיכך סתם את הדברים 
 ".והזכירם ברמז מפני כבודן של ישראל

את ישראל בדרך רמז "מפני כבודם של  ומבואר שמשה רבינו הוכיח
ישראל". ונראה  שהדבר היה נצרך גם לצורך התוכחה שהוכיח משה את 
ישראל, כי כדי שהתוכחה תתקבל על ליבות בני ישראל, היה צריך לומר 
 אותה בדרך רמז ובדרך כבוד כדי שלא יבעטו בתוכחה בכדי להגן על כבודם.

הנכון לומר מוסר ותוכחה, שהבא  ויש ללמוד מכאן יסוד גדול מהו האופן
להוכיח את חבירו לא יאמר דברי תוכחה מפורשים ולא יצעק על החוטא 
שהוא שפל וגרוע במעשיו, כי אז לא יועיל כלל בתוכחתו כיון שהשומע 
ינסה להתגונן כדי להחזיר לעצמו את הכבוד וידחה את ההוכחה, אלא הדרך 

רבינו הוכיח את ישראל, ומה כמו שמשה  -הנכונה הוא לומר בלשון נסתר 
טוב אם גם יוסיף המוכיח לשבחו ולומר לו שלפי גודל מעלתו וחכמתו, אין 
ראוי לו להתנהג הנהגה כזאת, ובדרך זו יפעלו הדברים יותר כיון שירגיש 

 שהרי כך ראוי לנהוג לאדם חכם ונבון כמוהו. -כבוד לנהוג כדברי המוכיח 

 דם על ידי כשרונותיוהחכם האמיתי הוא רק מי שעמל להתק
)א, "הבו לכם אנשים חכמים ונבנים וידעים לשבטיכם ואשימם בראשיכם", 

"כ. וצריך ביאור מהו הכוונה "כסופים", כסופים", ע -"חכמים  ופירש"י       .יג(
ובפשוטו הכוונה לחכמים ש'כוספים'          ומה כוונת רש"י להשמיענו בזה. 

וגם כלתה נפשי"  נכספה"פים" הוא מלשון , ]ו"כסולחכמה ומתאווים אליה
אך צ"ב מדוע חיפש משה רבינו  ,שעניינו כיסופים וגעגועים[ )תהלים פ"ד ג'(

ה, ומהו החילוק אם מעלות החכמדווקא חכמים שכוספים ומשתוקקים ל
ונראה    הם מתאווים לחכמה או לא, והרי אלו ואלו שווים הם בחכמתם.

ינו מתאווה להתקדם במעלות החכמה, ללמוד מזה יסוד גדול, שחכם שא
אינו נקרא חכם כלל, ואף ש'ראשו' חכם אבל הוא עצמו לא נתעלה להיות 
נקרא בתואר 'חכם' כיון שאינו טורח להתקדם על ידה, ואינו אלא כאדם 
מהשוק שמונח אצלו חכמה בקופסא, והחכם האמיתי הוא רק מי 

הוא נקרא בתואר שמשתוקק וכוסף להתקדם עוד ועוד במעלות החכמה, ו
כיון שהוא נעשה בר מעלה מחכמתו ומתקדם על ידה ושואף  –'חכם' 

וזהו לימוד גדול לדידן       להשתמש בה ככל יכולתו, והוא נקרא חכם אמיתי.
ללימוד התורה, שהגדרת 'חכם' בתורה אינו זה שנולד עם כישרונות טובים 

קל מה שאחרים ונתגדל באופן טבעי להיות 'למדן' אשר יכול להשיג בנ
מצליחים להשיג רק לאחר טירחה, כי אם אינו שואף להתקדם עוד ועוד 
בהשגת התורה אלא הוא עומד על מקומו בלא חשק להתקדם, אינו נקרא 
חכם כלל, והחכם האמיתי זהו המתמיד שמנצל זמנו בכל רגע להוסיף עוד 

יגיעה ועוד בחכמת התורה, והוא נקרא 'חכם' על ידי לימודו שזכה בעמל ו
מו"ר הגה"צ רבי משה שניידער זצ"ל ו       ומתוך חשק להתקדם עוד ועוד.

היה אומר, "מדרכו של עולם שכל ישיבה מחפשת להשיג דווקא בחורים 
בעלי כישרונות, אבל בחורים מתמידים שאינם מוכשרים אינם מבוקשים 
כ"כ כמו בעלי כישרונות מזהירים, אבל אצלי הוא להפך, שבחור בעל 

רון עלול ללמוד ברפיון כיון שהוא סומך על כישרונותיו ויכולתו להשיג כיש
את הבנת הסוגיא אף בלא עמל, ובכך הוא עלול לגרום רפיון בין בני הישיבה 
שילמדו ממנו, אבל לעומת זאת המתמיד, משפיע על סביבותיו לטובה, 

 שתלמידי הישיבה למדים ממנו ללמוד בהתמדה רבה".   

 ובה בלא לנסות לקרב את הגאולה בכח הזרועצפיה לגאולה הקר
הרבה לכם גדולה פירש"י "יש מדרש אגדה, )א, ו'(. "רב לכם שבת בהר הזה", 

ושכר על ישיבתכם בהר הזה, עשיתם משכן מנורה וכלים, קבלתם תורה, 
]והיינו שמהלשון שנאמר ", ע"כ. מניתם לכם סנהדרין, שרי אלפים ושרי מאות

י לכם", דייקו חז"ל שכוונת משה לומר להם שקיבלו הרבה "רב לכם" ולא נאמר "ד
בסמוך להר סיני, שכן קיבלו בשנה ההיא  -גדולה ושכר במשך השנה שישבו בחורב 

והקשה החתם סופר, שהרי בדומה       את התורה ועשו משכן מנורה וכלים וכו'[.
ם שם ", וגאת ההר הזה בוסרב לכם ")דברים ב' ג( לפסוק זה, נאמר גם להלן 

יקשה מדוע נאמר "רב לכם" ולא נאמר "די לכם", ומה נענה שם, והרי שם 
מדובר על הר שעיר ולא על הר סיני, ולכאורה עם ישראל לא קיימו בהר 

והרי לא קיבלו הרבה  -שעיר שום מצווה, וא"כ על מה נאמר "רב לכם" 
ופירש ה"חתם סופר" הקדוש, שעם ישראל      גדולה ושכר בהר שעיר.

מת קיימו מצווה בהר שעיר, שסבלו את עול הגלות ולא לחמו עם בני בא
הרבה  -עשיו אלא המתינו לישועת השי"ת, ועל זה נאמר להם "רב לכם" 

גדולה ושכר מוכן לעם ישראל על שלא לחמו בבני עשיו אלא המתינו 
ואמר הגה"ק בעל ה"דברי יואל" מסאטמאר זי"ע, שהדברים        לישועת ה'.

מיוחד לדור האחרון בעקבתא דמשיחא, שבשעת הקמת המדינה נוגעים ב
היו רבים מהמון הציבור שנסחפו אחר רגשות ה'ניצחון' בהקמת מדינה, 
ושמחו יחד עם הציונים ותלו את 'ניצחונם' בגאולה העתידה וכביכול זהו 
'אתחלתא דגאולה' ח"ו, ולא ידעו ולא הבינו שאין לזה שייכות לגאולת 

הגאולה באה על ידי השתלטות שלנו על האומות בכח  ישראל כלל, שאין
הזרוע, וק"ו שלא על ידי ממשלת מינים וכופרים, ואין לנו רשות להקים 
ממשלה לבד קודם ביאת משיח אלא עלינו להמתין לישועת ה' שירחם 
עלינו ויגאל אותנו בדרך ניסית בניסים ובנפלאות כבריאת שמים וארץ,  וכל 

נו נסחף אחר תחושת ההמון שמרגישים 'ניצחון' מי שעומד בניסיון ואי
ואתחלתא דגאולה על ידי הקמת ממשלה, עליו נאמר "רב לכם סוב את ההר 

הרבה שכר וגדולה מוכן לאלו שעדיין מסתובבים בגלות מתוך צפיה  -הזה" 
 . משיחלמשיח, ואינם נלחמים בכח הזרוע לקחת לבד שלטון קודם ביאת 

בי יתי אצל הגה"ק מסאטמאר זי"ע, דיבר הרפעם אחת כאשר היזכורני שו
שבזמנינו שאנו חיים בהסתר פנים, הרי אנו  זי"ע לפני קבוצה ממקורביו

זוכים לשכר רב על כל קיום מצווה מתוך עמידה בניסיון ועל חינוך בנינו 
ובנותינו לקדושה ולצניעות, והוסיף שלאחר זמן ביאת משיח צדקינו כבר 

ויהיה ניכר  יתגלה כבוד שמיםחנו בגלות, כי אז לא נקבל שכר כמו היום שאנ
לעין גודל גדולת הקב"ה ולא יהיו ניסיונות תקיפים כמו שיש לנו היום 

ואחד ממקורביו שאל, שאם כן נמצא שאנו מפסידים    בגלות בהסתר פנים.
בביאת "הרבה על ידי ביאת משיח צדקינו, והרים הרבי זצ"ל קולו ואמר, 

ח ולא נפסיד, כי מי שחי עם אמונה טהורה, ועומד משיח צדקינו רק נרווי
בניסיון גם בזמן הסתר פנים, ומחנך את בניו ובנותיו בקדושה ובצניעות, 
הוא מוכיח שמצידו הוא מוכן לקיים מצוות השי"ת גם בזמני קושי, ולכן הוא 
יקבל שכר גם לאחר ביאת משיח צדקינו כמו לפני ביאת משיח צדקינו, כי 

ו מחשבה כמעשה וייתן לו שכר גם לאחר ביאת משיח הקב"ה יחשיב ל
צדקינו כאילו עמד בניסיונות גם, ודווקא מי שלא עמד בניסיונות קודם 
ביאת משיח צדקינו, הוא לא יקבל שכר לאחר ביאת משיח כמו השכר שהיה 

 . "יכול לקבל על מעשים טובים קודם  ביאת משיח צדקינו

 חיוב קיום התורה בכל מקום בעולם
 לשון ופירש"י "בשבעים)א, ה'(. לאמר",  הזאת התורה את באר משה ואיל"ה

להם". והדבר תמוה מה העניין לתרגם את התורה בשבעים לשונות  פירשה
של שבעים אומות, והרי עם ישראל לא היו מפוזרים בין האומות אלא היו 
מכונסים בינם לבין עצמם, שהרי עד עתה היו במדבר לבדם, וגם כעת הם 

ו להיכנס לארץ ישראל לשכון עליה לבדם בלא האומות, ואיזה צורך עמד
 יש בתרגום התורה לשבעים לשונות של שבעים אומות.

, שאם היה משה רבינו אומר את התורה רק בארץ ישראל, ויש לפרש בזה
שהם -היו עלולים לטעון שהתורה ניתנה רק עבור יושבי ארץ ישראל 

וץ לארץ פטורים מקיום התורה ח"ו מדברים בלשון הקודש, אבל תושבי ח
המשכילים שרק בארץ ישראל שהיא בית ה' ומקום קדוש ]וכפי שאכן טענו 

ולכן תרגם , [צריך לשמור את התורה אבל לא כאשר אנחנו בחו"ל בגלות
משה רבינו את התורה לשבעים לשון כדי להורות להם שחיוב קיום התורה 

 את התורה לא תהא מוחלפת. הוא גם בחוץ לארץ בין שבעים האומות, וז
ובדור האחרון ראינו, שהציונים דיברו על ליבם של תמימים מבני ישראל, 
שחיוב קיום התורה הוא רק בחו"ל כיון שרק ע"י שמירת התורה אנו נתייחד 
משאר האומות, אבל בארץ ישראל שאנחנו מאוחדים בארצנו ע"י המדינה, 

ין צריך קיום המצוות, ולעומת די בעצם ה"מדינה" כדי להיחשב כיהודים וא
זאת המשכילים בחו"ל טענו שרק בארץ ישראל יש לקיים את התורה כיון 
שאפשר בנקל לקיים בה את התורה בשלמותה, אבל בחו"ל כאשר אנחנו 
בגלות אי אפשר לנו לקיים את התורה, עפ"ל, ונתקיים בנו בעוה"ר הפסוק 

 ".יצאו ממך ומחרביך "מהרסיךמ"ט, י"ז(  )ישעיהו

 ביאור הדמיון בין עם ישראל לכוכבים
 )א, י'(. לרוב",  השמים ככוכבי היום והנכם אתכם הרבה אלהיכם' "ה

בתוכן הדמיון בין עם ישראל לכוכבים, ביאר הבעש"ט הקדוש זי"ע שכשם 
שהכוכבים אע"פ שלעינינו הם נדמים כנקודות קטנות מאוד, אבל האמת 

ותר מכל שטח העולם הזה, כמו כן היא שכמעט כל כוכב הוא גדול הרבה י
בעם ישראל אע"פ שכל יהודי נדמה רק כגוף קטן, אבל האמת הוא שכל 

לו משתנים כל העולמות,  יהודי כוחו רב ועצום מאוד, ובכל מעשה קטן ש

 ראש מוסד קריית בנות הרב אברהם שטרן שליט"אנדבת ידידינו הדגול, איש החסד והמעש, ה"ה 
 אשר מסר את כל חייו למען כלל ישראל שטרן זצ"לבן הרה"צ רבי יו"ט ליפמן  רבי שמואל יצחקלע"נ אביו איש החסד הרה"צ  

 נ.צ.ב.הנלב"ע י"ב אב תשע"ב. ת  והקים כמה מוסדות מפוארים של תורה וחסד  
 



שבכל מעשה מצווה שעושה יהודי, הוא מתקן תיקונים עצומים בעולמות 
 ם ומחריב בעולמות העליונים.העליונים, ומאידך אם הוא חוטא, הוא פוג

ועוד יש לפרש בתוכן הדמיון בין הכוכבים לישראל, שכשם שהכוכבים 
 אין האור שלהם ניכר כלל במשך היום אע"פ שיש בהם כח להאיר, אבל 

כך גם כל יהודי הוא באמת אור [, כיון שהם טפלים לעומת אור השמש]
הכבוד, ובכל  גדול, שכל יהודי זכה לנשמה קדושה שנחצבה מתחת כסא

אלא שאין האור הזה ניכר כלל  ,מעשה מצווה הוא מאיר את נשמתו לנצח
בעולם הזה, אבל כשנגיע לעולם הבא ששם יוסרו המחיצות המפריעות לנו 
בעולם הזה, אז נכיר באור הגדול שהאיר כל אחד את נשמתו לפי התורה 

    והמצוות ומעשים טובים שאסף בעולם הזה. 

 העולם לישראל גודל שנאת אומות
 )א, מ"ד(."ויצא האמורי וגו' וירדפו אתכם כאשר תעשינה הדבורים", 

ופירש"י "מה הדבורה הזאת כשהיא מכה את האדם מיד מתה, אף הם כשהיו 
יש להבין שהלא הפסוק בא להודיע את     נוגעים בכם מיד מתים", ע"כ.

עד  וכמו שמסיים "ויכתו אתכם בשעיר –עוצם מכת האמורי בישראל 
חרמה", וא"כ למה נאמר כאן שהיכו אותם כדבורים שהיו מתים מיד בשעה 
שהיו נוגעים בהם, והרי לכאורה אין זה מחמיר את עוצם המכה אלא אדרבה 

 שלא היו יכולים להכותם כי היו מתים מיד. –זה רק מיקל את עוצמת המכה 
י, מכה את השנ שאחד כאשר רואים וביאר בזה מרן הגרי"ז זצ"ל, שהנה

והשני אינו משיב לו, אי אפשר להוכיח על עוצמת השנאה של המכה, אבל 
אם אנו רואים שהמכה עושה כן גם על דעת שהשני משיב כגמולו, ובפרט 
אם השני חזק ממנו ומשיב לו יתר על מה שהכהו, אנו מסיקים ששנאת 
המכה הראשון היא כה גדולה, עד כדי שהוא מסכים לסבול סבל ויסורים 

 ובזה יתבאר כוונת הכתוב כאן, שהאמוריים     וכל להכות את עמיתו. כדי שי
 אחרי רדפו הם מ"מ, מתים מיד בישראל נוגעים שכשהם וראו שידעו הגם

שהיה כדאי להם להרוג בישראל  גדולה, כל כך היתה שנאתם כי, ישראל
ובזמנינו אנו רואים     שידעו שכאשר יגעו בישראל הם ימותו מיד. פ"אע

ר את קיום דברי מרן הגרי"ז זצ"ל לעינינו, שבני ישמעאל מוסרים בעוה"
עצמם למיתה כפשוטו על מנת שיצליחו להרוג את בני ישראל רח"ל, והדבר 

שמסכימים הם גם להיהרג כדי להרוג  –מגלה על עומק שנאתם לבני ישראל 
בישראל, והציונים עוד מדמים שיש להם דרכים להתגבר על הישמעאלים 

יענישו אותם ויכו אותם, אך באמת הישמעאלים אינם מתפעלים על ידי ש
 מעונשים כלל, שמוכנים הם גם להיהרג ובלבד שיוכלו להרע לישראל.

 שקיעות בלימוד והתנתקות מוחלטת מכל הקורה מסביב 
מהו פנו לכם ")דבר"ר א' י"ט( אמרו חז"ל במדרש כאן      )ב, ג'(.", נהופנו לכם צפ"

ת עשיו שמבקש להתגרות בכם, אל תעמדו כנגדו אלא , אם ראיתם אצפונה
תורה שנאמר  אלא צפונה הצפינו עצמכם מפניו וברחו לכם לתורה, שאין

בטעם הדבר שהתורה נקראת בשם "צפון", ביאר ו     צפון לישרים תושיה".
נבעו ]כמו "מו"ר הגה"צ רבי משה שניידער זצ"ל ש"צפון" הוא לשון מחבוא 

ולימוד התורה צריך להיות מתוך מחבוא והתנתקות  ג' ע"ב[,", עי' ב"ק מצפוניו
מוחלטת מכל ענייני העולם, ואם אנו עושים כן, אז אנו זוכים להינצל 

וכמבואר כאן במדרש שבשעה שעשיו  -מאומות העולם שמתגרים בנו 
מתגרה בנו יש לנו להצפין עצמינו בתוך עולם התורה. ומו"ר זצ"ל היה 

להוות כעין עיר מקלט להתחבאות  -ללים בימינו מוסיף שזהו תפקיד הכו
שם מפגעי הזמן המשתוללים ברחוב מתוך שהלומדים ישקיעו את כל 

וסיפר גאב"ד פוניבז' הגרי"י כהנמן זצ"ל,          מעיינם באוהלה של תורה.

שהוא למד בחברותא עם הגאון רבי אלחנן ווסרמן זצ"ל בכולל קדשים של 
קיבל הגאון רבי אלחנן זצ"ל מכתב מאשתו שהיא ה"חפץ חיים" זצ"ל, ופעם 

חולה, ורצה רבי אלחנן לשוב לנסוע לביתו להיות על יד אשתו, והלך לשאול 
את פי הקדוש החפץ חיים, והשיב לו החפץ חיים "וכי רופא אתה?", ופסק 

 לו להישאר בכולל ולא להתבטל מלימוד התורה, ואכן כך עשה.
ילדה בן, ושאל את החפץ חיים אם  ולאחר זמן שוב קיבל מברק שאשתו

לנסוע לביתו, והשיב לו החפץ חיים, "וכי מוהל אתה?", והרי בין כך אתה 
שולח מוהל אחר כשליח, ותוכל לעשותו לשליח גם מכאן, ואין כדאי לבטל 
תורה בשביל זה, ובפרט שעל ידי טורח הנסיעה נעשה 'קרע' באמצע הזמן 

 וד, וכל הזמן כולו מתקלקל מזה.של כמה ימים שנאבדים מרציפות הלימ
 וזהו דוגמא ל"הצפינו עצמכם באוהלה של תורה" מתוך ניתוק גמור מכל

 .מה שאינו שייך לד' אמות של הלכה

 לא חסר לו כלום בצרכי חייוהאדם שחי בדבקות עם הקב"ה 
נפלא כאן מבואר דבר לשון הפסוק ב  )ב', ז'(."ה' אלוקיך עמך לא חסרת דבר", 

בר", כאשר הקב"ה נמצא אתך, אז "לא חסרת ד -לוקיך עמך" ממש, "ה' א
דבר זה תלוי ביד האדם לבחור איך הוא חי את חייו, כבר לא חסר כלום. ו

והוא וא חי את כל חייו בדבקות בהשי"ת שאם הוא בוחר בדרך הטוב, אז ה
שהרי הוא דבוק בקב"ה בכל עת, וממילא  -נמצא במצב ש"ה' אלוקיך עמך" 

ום, אבל אם הוא בוחר ברע, הרי הוא יכול להתנתק במחשבתו אינו חסר כל
מהקב"ה, ולתלות כל דבר בדרכי הטבע, ואז אינו זוכה להבטחה זו ש"לא 

אמנם יש לדעת ש"לא חסרת דבר" אין הכוונה שלא              חסרת דבר".
יהיו לו שום קשיים בעולם הזה וכל ענייני גשמיות יילכו אצלו על מי 

הכוונה שלא יהא חסר לו כלום כיון שהוא חי בדבקות בקב"ה  מנוחות, אלא
ונמצא שיש לו את הטוב האמיתי ואינו מרגיש חיסרון כלל בכל הקשיים 
העוברים עליו, וכן שמעתי מפי הגה"צ רבי אליהו לופיאן זצ"ל לדייק מלשון 

"ודורשי ה' לא יחסרו כל טוב", שלא נאמר "יש להם כל )תהלים ל"ד, י"א( הפסוק 
טוב" אלא נאמר "לא יחסרו", וביאר רבי אליהו לופיאן זצ"ל שאכן אין 
לצדיקים כל טוב ותענוגי העולם הזה, אלא שאינם מרגישים חיסרון כלל 
במה שאין להם תענוגי ותפנוקי העולם הזה, והם מרגישים מלאים כל טוב 

ם וזהו כוונת הפסוק בתהלים שם: "כפירי     במה שהם זוכים לעבוד את ה'. 
רשו ורעבו", אפילו האנשים החזקים כמו כפירים, אם הם רשעים הם לעולם 
יהיו רעבים, כיון שיש לו מנה רוצה מאתיים ולעולם אין האדם בא על 

אם הוא שקוע בתאוות העולם הזה, אבל מאידך  -סיפוקו להרגיש שיש לו 
הם דורשי ה' באים תמיד על סיפוקם כיון ש -"דורשי ה' לא יחסרו כל טוב" 

, ואין חסר להם שום טוב ה וסיפוק מהדבקות והשייכות לקב"המלאים שמח
 בעולם, שכל תפנוקי העולם הזה אינם נחשבים אצלם לטוב כלל.

 יראת שמים הוא יסוד כל היהדות
 –והגאון רבי צבי הירש פרבר זצ"ל פירש באופן אחר קצת בכוונת הפסוק 

ביראת שמים ומרגיש  "ה' אלוקיך עמך לא חסרת דבר", שכאשר האדם חי
שהקב"ה נמצא בצמוד לו ממש, אז "לא חסרת דבר", אינו חסר כלום 
בעבודת השי"ת, כי יראת שמים הוא היסוד והבניין של כל עבודת השי"ת 
ועל ידה מגיעים להכל, ומי שיש לו יראת שמים הרי הוא מלא וגדוש בכל 

ת שמים אי מה שצריך לעבודת השי"ת ואינו חסר כלום, ומאידך בלא ירא
ומבואר  -אפשר להשיג כלום, וכמו שנאמר "ראשית חכמה יראת ה'" 

שהתחלת שלימות האדם הוא יראת ה', שיראת שמים הוא היסוד שעליו 
מושתת כל עבודת השי"ת במשך כל חיי האדם.

 חובת השעה בזמנינו לנוכח ביזוי מקום הקודש והמקדש בהר הבית ובכותל המערבי
אבלים על חורבן בית מקדשינו, ראוי להתאונן אלו שאנו מת"בימים 

ולהצטער שלא זו בלבד שהחורבן נמשך בעוה"ר ועדיין משיח לא בא, אלא 
גם החורבן מעמיק יותר ויותר מתקופה לתקופה, ובפרט בדור האחרון 
שאנו נמצאים בהסתר בתוך הסתר, שבתוך פלטרין של מלך שולטים 

קים נגד השי"ת ותורתו, כופרים ומורדים במלכות ה' המחוקקים חו
והשכינה הקדושה בצער מאוד ממצבינו כעת, שלא היה לעולמים שבהיכל 
קדשו שולטים מורדים בה' ובתורתו, ובוודאי עלינו להתאבל גם על החורבן 

 שנוסף בזמנינו רח"ל.     
ולצערינו ולבושתינו ישנם בזמנינו אנשים חרדים בלבוש חרדי וכן אנשים 

ר הבית, ועוברים על הגבול שגבלו ראשונים לשמור מהמזרחי שעולים לה
על קדושת הר הבית לבל ייכנס לתוך הר הבית שום יהודי גם אם הוא טהור, 
וכן נהגו והקפידו על זה ונתקבל כמנהג פשוט שאין היהודים עולים להר 

שאין כח לשום בית דין לבטל )פ"ב מהלכות ממרים( הבית, וכבר מבואר ברמב"ם 
      הקדמונים ופשט בכל ישראל. מנהג שהנהיגו

ואין ספק שהם עתידים ליתן את הדין גם על שמסכנים את חייהם של 
שרואים  -תושבי ארץ ישראל, שדבר זה הוא בגדר התגרות בישמעאלים 

מוכנים למסור נפשם ם רבים מהבכניסת יהודים להר הבית כפגיעה בדתם, ו
סקים כמה יש להיזהר שלא , ומבואר בפועל דתם ולרצוח בנו רח"ל עבור זה

לעורר איבה בין אומות העולם לישראל, שאיבה היא כפיקוח נפש, ודינם 

כדין רודף, ]שהלא מבואר בפוסקים שמוסר דינו כרודף, וכ"ש כאן 
 שמכניסים את יושבי הארץ לסכנת מוות ה"י[.  

ומאחר שאותם אנשים פועלים לתעד ולפרסם בכל העולם איך אנשים 
הר הבית, והדבר מעלה את חמתם של הערבים להתנקם חרדים עולים ל

בנו ח"ו, חובת השעה עלינו לעמוד כנגדם ולפרסם בכל מקום שהם פועלים 
בניגוד גמור לדעתינו, ואנו מוקיעים אותם מחוץ למחנינו ואין להם שייכות 
אלינו, וחייבים לפרסם כן בכתבי עת ומודעות ועיתונים בארץ ובעולם כולו, 

כל אומות העולם שקבוצה זו פועלים על דעת עצמם ואין להם למען יידעו 
    שייכות לדת ישראל.         

וכשם שאנו מוזהרים לשמור על קדושת מקום השכינה בתוך הר הבית, כן 
צריכים אנו לשמור על קדושת מקום השכינה בכותל המערבי, ובעוה"ר 

ולועגים  בזמנינו נכנסים רפורמים ופריצים לכותל המערבי ושוחקים
מהקב"ה ותורתו בתעלולים ובתיפלות, ונשים נכנסות לשם באופן מחפיר 
כשהם עטופות בטלית וספרי תורה בידם לעשות ליצנות מהקב"ה במקום 
שכינת עוזו, וחילול השם נורא, והם עוד ממתינים ומצפים לקבל אישור 

ויבוא יום     מהבג"ץ לקבל מקום בכותל המערבי שיהיה מיוחד להם ה"י.   
שהקב"ה יתבע מכל אחד מה עשה בשעה שביזו את השכינה, ואם אנו 
נילחם בעד כבוד השכינה יציל אותנו הקב"ה מצרה, ושכר רב מובטח למי 

 במהרה.כבוד ה' בעולמו  שפועל למען כבוד שמו יתברך, ויהי רצון שיתגלה 



 ק"ל בענייני גלות וגאולהליקוט עניינים שקיבל רבינו שליט"א מרבותיו גדולי הדור זצו
 הכנה לביאת המשיח

אמרו לפניו שמשיח צריך אשר שכ מרן הגרי"ז, [ שמעתי מספר פעמים מפיא
האם די לומר בפה שמשיח יבוא האם גם אנו מצידנו מכינים השיב " ,לבוא

שציפו יום יום לבואו והכינו עצמם  ועוד צדיקיםעצמנו כמו החפץ חיים זצ"ל 
ל כך בלכלוך החטא עד שמרוב בושה לא נוכל להחזיק לכך ואנו שקועים כ

והעיקר לצרף אמונה למעשים נחפשה דרכינו ונשובה  ,מעמד כשיבוא אלינו
 ."אל ה' שלא נסתפק בדברים בלבד אלא נכין עצמנו להיות ראויים לקבלו

 למען כבוד שמים –צפיה למשיח 
ב נסע לפולין וביקר שבערך בשנת תרצ")רב בשיקאגו(, סיפר לי הרב פרדס זצ"ל [ ב

אצל החפץ חיים זצ"ל ונתן לו שלום, ושאל אותו החפץ חיים "מהיכן אתה", 
וענה שהוא בא מאמריקה, והחפץ חיים שמח מאוד ואמר "אני מחפש יהודי 
מאמריקה", ושאל החפץ חיים אותו אם באמריקה מדברים על משיח, וסיפר לי 

ך לבסוף ענה ואמר "וודאי הרב פרדס שהיסס אז טובא ולא ידע מה להשיב, א
שבאמריקה מדברים על משיח", ושמע מיד איך שהחפץ חיים מתפלל בינו ובין 
עצמו ואומר לקב"ה, "ממילא היהודים כאן בפולניא שסובלים צרות ועניות, 
יתכן שממתינים למשיח כדי שיגאלם מהצרות הגשמיים, אבל הלא שמעתי 

ות, מכל מקום מצפים מעד שאפילו באמריקה שיש להם גשמיות ועשיר
 למשיח, וא"כ עד מתי תעכב אותנו ממשיח".

 ציפייה לגאולה וישועה
שאמרו )שבת ל"א ע"א( שמעתי מפי הגר"י אברמסקי זצ"ל לדקדק בלשון חז"ל [ ג

לא אמרו "קיווית ש"בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו צפית ישועה", 
חילוק עצום בין "לקוות"  לישועה" אלא אמרו  "ציפית לישועה", וביאר שישנו

לישועה, ל"לצפות לישועה", שכל יהודי "מקווה" שמשיח יבוא, אבל "לצפות" 
הכוונה לחכות לו בכל רגע, וכמו מי שקובע פגישה לשעה מסוימת עם אדם 

וזהו דרגה חשוב, שהוא מצפה לרגע שיבוא השעה המסוימת הקרובה לבוא, 
הוא חושש שלא של "י אברמסקי זצ"סיים הגר    רק יחידי סגולה זוכים לזה.ש

 יהא מענה בפיו בשעה שישאלו אותו בבית דין של מעלה אם "ציפה" למשיח.  

 ביאת משיחכבר סמוך מאוד לאנו נמצאים 
המשיל את מצבינו בדורנו ש הגאון רבי יחזקאל אברמסקי זצ"ל [ שמעתי מפיד

 לספינה המטרפת בלב ים שכל רגע קמים עליה גלים גדולים לשטפה
ולהטביעה, אך בכל פעם מחדש הספינה שורדת, והנוסעים יושבים בספינה 
קצרי רוח ומתוחים לקראת הבאות עמם, ובכל איזה זמן הם כבר בטוחים שהנה 
עתה הגיע קיצם והספינה כבר נשברת, אך למעשה בכל פעם מחדש הם 
 ניצולים ברגע האחרון, וכך עברו נסיעה ארוכה, ובסוף הנסיעה לקראת הגעתם
ליבשה, אז כבר התייאשו כולם ואמרו שאין להם עוד כח לסבול את הצרות 
האלו, ואמר להם רב החובל, טפשים, לאחר ששרדתם את כל הדרך כדי להגיע 
לחוף אתם מתייאשים ונופלים ברוחכם, והלא כבר שרדתם את עיקר הקושי, 

רות אלו, כן אף אנחנו בדוו ונשאר לכם זמן מועט כדי להגיע מיד לחוף מבטחים.
בכל הדורות סבלנו רדיפות ללא גבול, ועכשיו בדור האחרון שמשיח כבר עומד 
אחר כתלינו, לא נהיה טיפשים לעזוב עכשיו את האמונה וליפול בניסיונות 

 הזמן, אלא נשאר איתנים עם האמונה ונמתין עד שהקב"ה יתגלה לעין כל.

 עיקר התיקון בדורו של משיח
זי"ע אמר לי פעם, שעיקר החומרות  "ית ישראלב"[ כ"ק האדמו"ר מגור הה

בדורו של משיח הוא בתיקון מידת היסוד, ולכן בזה הוא מחמיר מאוד, ולא 
איכפת לו שחלק ניכר לא יוכלו לעמוד בו, שזהו העיקר בדור הזה, ואמר שגם 

 בזה הוא מחמיר רק על להבא ולא בתיקוני תשובה על העבר. 

 גודל צער השכינה בגלות
 להתפלל בכותל המערבימעולם לא הלך  ,רי"ל דיסקין זצ"למההגה"ק ע ש[ ידוו

, ואין בידינו בזה טעם ברור, לכותל המערבי סמוךהיה בשמקום דירתו  ואע"פ
יש אומרים שחשש שהכותל הוא חומת העזרה וא"כ אנו נכנסים למקום הר 

ר מגדול אחד זצ"ל שזכה עוד לשמשו ואחשמעתי לפני שנים רבות הבית, אבל 
מללכת נמנע הטעם שזצ"ל מקובל ש הגה"קתלמידיו, שאצל תלמידי את כך 

מרוב יתעלף  הוא יגיע למקוםאשר כששפחד לכותל המערבי, הוא מפני 
על מקום המקדש, סתכל מחלונו היה מתים תכופות יעלכן רק להתרגשות, ו
בגדר רעדה אחזתהו והיה אצלו  ,במקום הכותל ממשאבל דמעות, מוזלגו עיניו 

כשבא ארצה היה פעם בדרכו לכותל, אבל בדרך קובל שומ     יקוח נפש ממש.פ
קים ומה נורא המקום הזה אין זה כי אם בית אל"נתעורר והתרגש מאד ואמר, 

, "וזה שער השמים, ועכשיו השכינה הקדושה בגלות ובצער ובוכה ומייללת
כותל באז ומרוב בכיות ודמעות הרגיש ברע וחזר לאחוריו, ומעולם לא ביקר מ

כדי לראות מה בין הדורות הקודמים למצבינו וכדאי לציין את זה,     המערבי.
שגר סמוך למקום אע"פ דיסקין זצ"ל הגה"ק מהרי"ל שאצל בדור האחרון, 

ולעתים תכופות הסתכל במקום קדוש זה, מ"מ מרוב צער חשש לבקר  המקדש
דים ם לשם בריקוהיום בעוה"ר באיאילו , ושם לעולם אפילו בשבת ויום טוב

    ובשמחה, ושוכחים מצער השכינה.  
ששמע בעצמו בליל )מסכת שבועות, נר מצוה( ופוק חזי מה שכתב השל"ה הקדוש  

זה כמה שנים נפלה עטרת ראשי ואין מנחם לי, "מר ואהקורא ושבועות בת קול 
ואילו הייתם משערים אחד מאלף אלפי  ואני מושלכת בעפר חובקת אשפתות,

ורוב רבי רבבות מהצער אשר אני שרויה בו, לא היתה נכנסת שמחה אלפים 

וכ"ש ", בלבכם, ולא שחוק בפיכם, בזוכרכם כי בסיבתכם אני מושלכת בעפר
ופריצים נכנסים עד היכל ך ה', עו מדרטשרוב בית ישראל  וונותינובזמנינו בע

ר ''ש ובתוכו ממש, הלוא הצער בלי שיעור וגבול, והיאך אפשבקינו יתואל
 שם.לשמוח 

 נס גלוי שאירע בשעה שאחד רצה לגלות את הקץ
 -[ שמעתי מפי מו"ר הגה"צ רבי משה שניידער זצ"ל, שבעת גזירת רוסיה ז

כאשר חמסו ילדים מהוריהם כבר בצעירותם כבני שביה על ידי הרשע ניקולאי, 
התאספו רבני רוסיה יחד לאסיפה, וכולם כאחד אמרו שעכשיו ודאי ממש קרוב 

וזקן אחד קדוש ומוקבל נעמד ורצה . ביאת משיחשל "בעתה" והגיע זמן  קץל
לגלות את הקץ, ואמר כך: רבינו הגר"א זצ"ל ב"ספרא דצניעותא" מביא ברמז 
את השנה שיבוא בה משיח צדקינו, ומוסיף וכותב שהוא משביע את מי שמבין 

שגילה  את הסוד שלא יגלה זאת, והנה אני יודע את הסוד של זמן ביאת משיח
הגר"א, ולפי חשבון הגר"א יש עוד זמן רב, וכיון שכעת כולם מדמים מצפים 
לביאת משיח, וכשיראו שלא יבוא תתרפה ח"ו האמונה, על כן לדעתי גם 
להגר"א מצוה לגלות, והנני בא ומגלה, ובאותו רגע ממש קיבל התקפת לב 

 ונפטר לפני כל הקהל, ויהי לנס!   

 פני הדור כפני הכלב
ושמעתי גמ' בסוטה מבואר שעקבתא דמשיחא יהא "פני הדור כפני הכלב", [ בח
גדול אחד זצ"ל בשם הג"ר ישראל מסלנט זצ"ל בביאור הדבר, דהנה כאשר מ

רואים עגלה נוסעת וכלב רץ לפניה, אי אפשר לדעת מי הוא המנהיג ומי הוא 
 המונהג, שהעומד מהצד עלול לטעות ולחשוב שהכלב הוא המנהיג, כי הלא
הוא רץ לפני העגלה, אולם כאשר יגיעו לפרשת דרכים יראו כולם שהכלב עומד 
ומחזיר פניו אחורנית לראות לאן תפנה העגלה, ומזה יובן כי לא הוא המנהיג 
אלא היושב בעגלה הוא הקובע באמת לאן תיסע העגלה והכלב בעקבותיה, וכן 

ה, לא ינהיגו את יהיה בעיקבתא דמשיחא, ש"פני הדור", והיינו מנהיגי האומ
שיסבו תמיד את פניהם  -דורם על פי דעתם ושכלם, אלא יהיו כ"פני הכלב" 

 לראות לאן דעת הקהל נוטה.

 חוצפה יסגי בימות המשיח
שמעתי מפי הגאון רבי יחזקאל אברמסקי זצ"ל שביאר המשנה בסוף מסכת [ ט

והיינו  -סוטה ש"בימות המשיח חוצפה יסגי", שלשון 'יסגי' הוא מלשון 'סגי' 
'די' בלשון ארמית, וביאר שכדי להצליח לא יהיה צורך להיות תלמיד חכם או 
גביר, אלא יהיה מספיק במידת החוצפה, שכל מי שינקוט בדרך זו ירים ראשו 

כל מי שמגביר את שויצליח, והיום בעוה"ר אנו רואים שהתגשם דבר זה לעיננו, 
 חוצפתו, כן גודל כבודו והשפעתו.

 מגוגמלחמת גוג ו
סיפר לי הגאון רבי יחזקאל אברמסקי זצ"ל שקיבל בשם תלמידי הגר"א בשם [ י

דקות בלבד, ובמלחמה זו שליש מאנשי  12הגר"א, שמלחמת גוג ומגוג תארך 
 העולם ימותו, ושליש יפצעו, ושליש ישרדו ללא פגע.

 צרות ישראל בזמן חבלי משיח
"ל והרה"ק מהר"א מבעלזא [ פעם נפגשו מרן הגאון רבי איסר זלמן מלצר זציא

, שאנחנו בעלזאמהרה"ק לזצ"ל הגרא"ז מרן זי"ע ודיברו אודות השואה, ואמר 
לא הסכים לקבל שזהו חבלי הרה"ק מבעלזא סובלים עכשיו חבלי משיח, אולם 

לא רצה לקבוע בפיו שזהו חבלי ש ונראהמשיח ואמר שזהו "גזירה משמים", 
ונצטרך לסבול כסדר עד ביאת  משיח, שהלא א"כ יימשכו הצרות לישראל

משיח, ולכן אמר שזהו רק גזירה משמים ותו לא מידי, דגזירה עבידא דבטלה 
 ולא יימשך מזה עוד צרות לישראל.

 ביאור מאמר רבי יוחנן ייתי ולא אחמיניה
שמעתי מפי הגה"צ רבי אליהו לאפיאן זצ"ל ששמע מהגה"צ רבי יצחק [ יב

שרבי יוחנן אמר "ייתי )צ"ח ע"ב( מ' סנהדרין בלאזר זצ"ל, בביאור הא דאיתא בג
]והיינו שרוצה לקבל פני משיח, אבל אינו מוכן לקבל את הייסורים ולא איחמיניה", 
דאין כוונתו מפני הייסורים הגדולים שיבואו בעת חבלי משיח, של חבלי משיח[, 

שהרי רבי יוחנן עצמו היה בעל ייסורים גדול, שעשרה בנים שהיו לו, נפטרו 
כולם בחייו, וודאי היה יכול לסבול אף את הייסורים שבחבלי משיח, אלא 
כוונתו היא שלא יוכל לסבול את חילול ה' הנורא שיהיה בעת חבלי משיח, וכפי 
שאנחנו רואים בעיננו בזמנינו, שבימי השואה איומה רצחו מיליוני יהודים, 

מתחלל כל כך,  וכולם שאלו איה אלוקיך ישראל, וכמו כן בזמנינו שכבוד ה'
ששונאי ה' שולטים בפלטרין של מלך בארץ ישראל ובירושלים ומחללים אותה 

 באופן מבהיל, ורבי יוחנן שיער בנפשו שחילול ה' נורא כזה אינו יכול לסבול.

 חבלי משיח הגשמיים והרוחניים
קודם שנסעתי לארץ ישראל עברתי דרך צרפת, ונכנסתי "שח רבינו: [ יג

י פגרמנסקי זצ"ל וסיפרתי לו שאני בדרכי לארץ ישראל, להגה"צ רבי מרדכ
כאשר נפרדתי ממנו לדרכי, החל לחשב חשבונו של עולם ואמר לי על כמה ו

מדינות מה יהא בהם בתקופה הסמוכה ממש לביאת משיח, ובתוך דבריו אמר 
שבארץ ישראל יהיו חבלי משיח קשים, והמשיך ואמר, 'אני עברתי חבלי משיח 

ה הולך לארץ ישראל שיהיו בה חבלי משיח רוחניים, אש הכפירה גשמיים, ואת
תשתולל שם ותילחם באש התורה, אמנם היות שאתה נוסע לארץ ישראל 
לצורך מצוה, המקום יהי בעזרך, ובירכני ואמר "הקב"ה יצילך הן מחבלי משיח 

 הגשמיים והן מחבלי משיח הרוחניים". 



 בי רבינו שליט"אמלוקט מתוך ספרי וכת -הלכות תשעה באב 
אין אם לאכול ב' תבשילין לו אסור לו לאכול בתשעה באב,  חולה שהתירוא[. 

 לו צורך בזה. 
לתו. אבל מי שחלש ואין עליו דין צום כלל רק מצוה לו לאכול כפי יכחולה הב[. 

כגון אנגינה שאינו חולה ממש אלא שלדעת הרופאים הצום יכול להזיק לו 
שאינה חולי גמור אלא שע"י הצום אצלו יסתכן, בזה צריך לאכול כפי צרכו 
בלבד, ולא יוסיף יותר מתבשיל אחד בכל סעודה, ויוכל לאכול מיני פירות וכדו' 

 שאין לזה שם תבשיל. 
יפסיק לפני בין רק שהיינו  שעה באב,יש מצות תוספות לתשף אם ננקוט א[ ג

דוקא ]ד ,חיוב קבלה בפה כמו בתוספות שבתאין ל השמשות כמה דקות, אב
כמו בבכור דאף שהקדושה חלה מאליה בפה  ראוי לקבל ע"ע 'קדושה'שבת שיסודה 

ראוי להקדיש בפה, אבל בת"ב אין כאן קדושה, רק דין צום לבד, ולכך אין חיוב לקבל 
ואם יכול לצום, ראוי לו לימנע מלאכול בלי לקבל שמעכשיו צם  ,[בפה לכ"ע

לומר בפה  , אלא שיש בזה חומרא כהנהגה טובהשאין בזה חובה לכ"ע וכמש"נ
 .ח"ז סי' רנ"ג( דים וזמניםמוע)ועי' , שמקבל על עצמו את התענית בגמר האכילה בערב ת"ב

 ל עצמום ומשתדל לצום, ידקדק לא לקבל עמסופק אם יכול לצוד[ אם הוא 
בדין צום ת"ב הקילו נפק"מ, שו]בפה לצום, שאם קיבל יש בזה דין נדר לדבר מצוה, 

אולי נשאר דין נדר, לו חז"ל מעיקרא ולא גזרו במקום שצריך אומד, אבל כשקיבל ע"ע לצום ויש 

ובדיעבד שקיבל עליו הצום מבעו"י עליו חיוב מדין נדר לצום גם במקום שצריך אומד[.  
 עדיף שישאל בפני ג' להתיר הקבלה. 

ידוע לכל שהוא חולה פרהסיא, ורק אם כול ב. חולה האוכל בתענית אין לו לאה[
מותר. ולכן האוכל מחמת חולשה ואין לו מחלה מסויימת יש לו לדקדק לא 
לאכול כלל בפני אחרים. והוא הדין שלא יפרסם לאחרים שאינו צם דהוי כאוכל 

  . מותר לפרסם לאחרים שהוא חולה ממשורק אם ידוע לפניהם, 

מה טוב שיבלענו ה להסתייע בבליעת מים, מי שצריך לקחת תרופות ורוצ. ו[
, אבל אם הוא אסור מדרבנן אף בחצי שיעורבלי מים, שהרי בתשעה באב 

מצטער הרבה או כשמצד חוזק התרופה צריך לבלעה עם מעט מים הרי במקום 
ד וחולי כזה לא גזרו ומותר, ומוטב שיבלענה עם מים המרים קצת, אך יזהר מא

גמיו רק כפי הנצרך לרפואה. ואם לוקח כמה לשתות פחות משיעור מלא לו
 כדורים יזהר שלא יהיה כמלא לוגמיו בשיעור כדי אכילת פרס.     

חייב להמשיך לצום כל היום, אך בתפילת  ,. מי שבטעות שכח ואכל שיעורז[
עננו יאמר "ביום צום התענית הזה" ולא "תעניתנו", אך בספק אם ביטל התענית 

ולא שתה שיעור כמלא לוגמיו בכדי שתיית רביעית כגון בשתה כוס קפה חם 
תינוק  ח[ אין להניח בתשעה באב        ול לומר "ביום צום התענית הזה". יכ

. בשחרית יכול לעלות לתורה ט[              .בתוך חיקו מפני שמביאו לידי שחוק
הקריאה מחמת הצום אלא מפני עצם  גם מי שאינו צם מחמת חולי מפני שאין

ם דאבילות ת"ב, אך במנחה לא יעלה שקריאה זו תלוי בצום ככל התעניות. יוה
ואף שיש מתירים לעלות גם במנחה מ"מ בת"ב נדחה שבכה"ג לא תיקנו כלל 

אם לא שמעו בלילה קריאת איכה, . י[     צום לא יעלה כלל במנחה.לחולה ל
התאונן מברכין על הקריאה ביום כשקורין קודם חצות שאז הוא עיקר החיוב ל

אך כששמעו בלילה המנהג שאין מברכין בקריאת איכה ביום,  ולהתאבל. 
שיש הסוברים  ,נכנסים לחשש ביטול ברכהאם קוראים מתוך הקלף ולענ"ד 

על מקרא מגילה גם כשאינו  שכשקוראים בציבור בקלף מתחייבים בברכת
לקרות ו מקפידים שלא ולכן אנ ,עדיף לקרות מתוך חומש או קינותחיוב, ולכן 

מ"מ ראוי לקונן  ,אף ששומע כעונה במגילת איכה יא[               ממגילה בקלף.   
וכשאין מגילה על קלף, ראוי לכל אחד עצמו אחר קריאת הבעל קורא. ולבכות ל

מה שתיקנו כמה גדולים  יב[        לומר יחד עם הבעל קורא בלחש ולקונן.
לקהילתם בלבד וממליצים י"ד ם זיע"א קינות על קדושי השואה ה"ואדמורי

לאומרה בתשעה באב לזכור השואה אין בזה נדנוד חשש, ואדרבה ראוי לזכור 
די עם ה' נשרפו ונחנקו, יולא לשכוח החורבן הנורא ר"ל, שרוב מנין ובנין חר

הזמן המתאים להזכיר זאת היינו בת"ב דוקא וכמבואר בקינות, נאה ויאה ו
לתקן בזה תקנה כללית לחייב כל קהלה  יןאאכן  הדבר להתאבל אז גם ע"ז. 

וכל  .לומר איזה נוסח, שאין אנו ראויים בדורנו לתקן שום תקנה לבית ישראל
קהלה וקהלה יחליטו לעצמם אם רצונם לומר או לא ועכ"פ שיהיה בלי תקנה 
קבועה, ואין לחשוש מלומר ולזכור וליתן על לבנו ביום הנורא תשעה באב את 

 ינו בעו"ה בזמן השואה האיומה. גל הצרות שעברו על
ת ונשים שמבינות פרשת איכה ראוי להן לשבת על הארץ ולהתאבל, שחייב. יג[

אמנם כל זה הוא דווקא אם מבינה את באבילות והיינו עם פרשת איכה, 
המשמעות, אבל אם אינה מבינה היא פטורה כיון שאין קיום לאבלות לקרוא 

יש לה לקרוא כיון  ,יכה בכל השפותתרגום לא בלא שום הבנה. והיום שיש
שאין באפשרותה לכוון עד טרודה כ"כ בגידול בניה היא אם שמבינה, ורק 

. עפ"י הגר"א צריך להוריד את המזרון לארץ בליל ד[י.      דעתה בקריאה פטורה
תשעה באב וביום עד חצות כאונן, אבל אדם חלוש או זקן מותרים לישון 

. בנעילת הסנדל התירו רק נעלי בית שאינם טו[        כדרכם גם לדעת הגר"א.
עשויים מעור, ולכמה פוסקים התירו רק אם אין רגילות ללכת בהם ברחוב 
העיר, ויש מחמירים לא ללכת כלל בשום נעלי בית אלא הולכים עם פוזמקאות 

אין מברכים 'שעשה  טז[       )גרביים( בלבד, ויש נוהגים כן לאיכה ולקינות בלבד.
ל צרכי' אלא אם מיקל לנעול סנדלים שנוהגין לצאת בו ברחוב, ויש לי כ

       מברכים בערב כדעת הגר"א, ויש שמשמיטין לגמרי ברכה זו בתשעה באב.
עפ"י הגר"א אין אומרים המעביר שינה כיון שאינו רוחץ עפעפי עיניו, אבל  יז[

ך יעביר על בזה הרבה נוהגים כהקדוש האריז"ל ואומרים המעביר שינה, והמבר
. אף שלא נהגו יח[     עיניו בבוקר דבר לח שאין בו כדי טופח על מנת להטפיח. 

בתשעה באב להתענות תענית שעות כמו ביום כיפור, אמנם ילד בשנת י"ב 
. ראוי לכל אחד להימנע ממלאכה בתשעה יט[     מחנכין אותו לצום כפי כוחו.

ברות אחר הקינות כדי לזכור שזהו נהגו ללכת לבית הק כ[     באב אם אפשר לו.
סוף כל האדם ויחזור בתשובה, ואין צורך להתקרב ממש לקברים, אלא די 

. איסור רחיצה במוצאי ת"ב עד חצות יום עשירי כא[       סמוך.בשרואה אותם 
 כדי להסיר הלכלוך והזיעה. מותר היינו במרחץ בחמין, אך בצונן ואפי' בסבון 
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