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!שנה לחורבן בית מקדשינו שיבנה במהרה בימינו 1947ו"התשעתמוז ' כד

ֶאתְוָנָשא,ֹוָשְמעַאֲחֵריֹאָתםָיֵפרָהֵפרְוִאם
('טזפסוקלפרק)!ֲעֹוָנּה

יכולשבעללמדנו,בפרשההקודמיםמהפסוקים

מצבעלמדברזהפסוק.אשתונדריאתלהפר

:לעצמוואמר,האישהנדראתהבעלשמעשבו

להוהפרהתחרטמכןולאחר."הנדרבקיוםרצוני"

בוואפילומופרנדרהאין,כזהבמצב.נדרהאת

נדרומפרכךעושהבעלשאם,י"רשוכותב!ביום

ונשא":תהיההתוצאה,שומעובשעתִקייםשכבר

חילולעללהיענש]תחתיהנכנסהוא."ֲעֹוָנּהאת

שהגורם,מכאןולמדנו,[שחיללוזההואכאילו,הנדר

נכנסהוא[עבירהלעבורומחטיאו]לחברותקלה

.עונשיןלכלתחתיו

,עווןנושאשהבעל":וכותבן"הרמבומוסיף

ָברֹוַיֵחל"ושנדרזההואכאילו לההתירהריכי]"דְּ

,פטורהוהאשה.[להתירולואסורשכברבעתנדר

גגותעונשעליהואין .כללהשְּ

בדיבורולהיזהרלאדםחשובכמהאנורואים

הואנכנסזהבמצבכי.חברואתלהכשילולא

.העבירהעונשאתומקבל,תחתיו
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19:2120:1121:04א"ת

19:2320:1321:07חיפה

לנקוםלמשה'הבציוויפותחתהפרשה

ישראלעםאתשהחטיאוכךעלבמדיינים

24,000בעצתםוהפילוובזנותזרהבעבודה

.מישראלאלף

(מלונטשיץאפריםשלמהרבי)"יקרכלי"הומסביר

ה"שהקבהעםשישמעשברגעמשהשידע

ֹקם":לואמר ַמתנְּ ֵניִנקְּ ָרֵאלבְּ ֵמֵאתִישְּ

ָיִנים ימחלו"ַעֶמיָךֶאלֵתָאֵסףַאַחר,ַהִמדְּ

הנקמהעלויוותרו,כבודםעלישראל

תלוייםמשהשחיישידעומפני,במדיינים

שינהולכן.ממנהיגםלהיפרדירצוולא,בדבר

ַמתָלֵתת":להםואמר ָין'הִנקְּ ִמדְּ .('גלא)"בְּ

להילחםלצאתהםשחייביםישראלידעווכך

עללמחוליכוליםאינםכי,במדייןולנקום

יכוליםישראלעם.ה"הקבשלנקמתו

עללמחולניתןלאאך,נקמתםעללמחול

!ה"הקבשלנקמתו

לעתידלנקוםה"הקבשעתידל"חזאומרים

בכללישראלהצרואשראלובכללבוא

מנקמתשינקהאחדיהיהלא.כולםהדורות

ָקמֹותֵאל":באומרנוזאתמבקשיםואנו.'ה נְּ

ָקמֹותֵאל',ה ֵפטִהָנֵשא.הֹוִפַיענְּ ,ָהָאֶרץשֹׁ

מּולָהֵשב .('צדתהילים)!ֵגִאיםַעלגְּ

'הלנקמתלחכותצריכיםאנוזמןכמה

הקץיגיעשכברלעשותניתןמה?שתגיע

עצמועלסוחבישראלשעםולצרותלסבל

?הארוכההגלותכלבמהלך

להיותשנבחרובמילמצואנוכלהפתרוןאת

וביןבנינושמפרידההאחרונההמשוכה

"!ישמעאלבני":הגאולה

המבשרמלאךלגילויזוכהשרהשפחתהגר

ְָּהָרהִהָנְך":לה תְּ ַלדְּ יֹׁ ָקָראתֵבןוְּ מֹווְּ שְּ

ָמֵעאל לראותמעניין.('יאטזבראשית)!"ִישְּ

בעקבותלוניתןלאישמעאלשלששמו

שמואלה,בלידתושקורהכלשהומאורע

,שנולדלפניעודמלאךידיעלניתן

הואשבגינהמיוחדתסיבהעלשמעידדבר

.ישמעאלנקרא

הורקנוסבן)הגדולאליעזררביזאתמסביר

שמונקראולמה":(שנה1950-כלפנישחי

באנקתה"הקבלשמועשעתיד?ישמעאל

לעשותישמעאלבנישעתידיםממההעם

שמונקראלפיכך,הימיםבאחריתבארץ

.('לאפרקאליעזרדרביפרקי)"ישמעאל

זוויתמביאהפסוקעלבפירושוהטוריםבעל

ָקָראת"המילה:נוספת פעמים'דנכתבה"וְּ

ָקָראת".א:בתורה מֹווְּ ָמֵעאלשְּ בראשית)"ִישְּ

ָקָראת".ב.('יאטז ֶכםוְּ ַאֲחִריתָהָרָעהֶאתְּ בְּ

ָקָראת".ג.('כטלאדברים)"ַהָיִמים מֹווְּ ִעָמנּושְּ

ָקָראת".ד.('ידזישעיהו)"ֵאל שּוָעהוְּ ַתִיְךיְּ "חֹומֹׁ

.('יחסישעיהו)

ָקָראת"המילהמופיעהבהםארבעת ,"וְּ

:עלבעתידסקירהלנונותנותהפעמים

השם ?,זמןבאיזה,הַמָכהתוצאת,הַמכֶּ

.?התוצאהמהיו?,הפתרוןמהו

השם ָקָראת"-הַמכֶּ מֹווְּ ָמֵעאלשְּ ."ִישְּ

ָקָראת"–הַמָכהתוצאת ֶכםוְּ ."ָהָרָעהֶאתְּ

ָקָראת"-הזמן ֶכםוְּ ַאֲחִריתָהָרָעהֶאתְּ בְּ

ָקָראת"-?הפתרוןמהו."ַהָיִמים מֹווְּ ִעָמנּושְּ

יכולשעימנו'השרקשנדעברגערק."ֵאל

ועוצםכוחיתחושתאחרנלךולא,להצילנו

-היאהסופיתהתוצאהו.ניגאלוכדומהידי

ָקָראת" שּוָעהוְּ ַתִיְךיְּ גאולתנועתיגיע."חֹומֹׁ

.תיבנההחומותשביןוירושלים

[גם]ישמעאלבנישלהרעהעםההתמודדות

ָעם.עצביםומורטתקשההיאבימינו

במרמהישראלארץאתלרשתשמנסה

ללאנלחםהוא.והיתולשחוקשלובדרך

אליווכשבאים,ולהרוגלפגועמנתעלהרף

הרי?עשיתיכברמה":אומרהואבטענות

טיליםכמהזהמה""..לכלוםמסוגללאאני

"..וחזקשלםצבאלעומתוסכיניםקטנים

באיםועוד,ומסכןחלשכזהאניאותיתראו"

ן"הרמבשכותבכפיבדיוק"...בטענותאלי

ִריתָהָגרֶבןֶאתָשָרהַוֵתֶרא":הפסוקעל ַהִמצְּ

ָדהֲאֶשר ָרָהםָילְּ ַאבְּ ַצֵחקלְּ :('טכאבראשית)"מְּ

.הירושהעליצחקעםמריבישמעאלהיה"

ויוצאין."שניםפיויורשבכוראני":ואומר

:ואומר,חציםבוויורהקשתוונוטללשדה

.ל"עכ..."אנימשחקהלא"

ישראלשעםברגע!חוסןלעולםלאאך

מכלה"הקבאלויזעק,למרוםעיניואתירים

אז,ישמעאלבנישלוההצקותהצרות

שמונקראלכךהריכי.ויענםאל-ישמע

.ישמעאל

עללסמוךולא'האללזעוקהואהפתרון

מרדיםרקזה,וכדומה"ידיועוצםכוחי"

שלהמיוחלתהנקמהתגיעאזואו!אותנו

.עליהלמחולניתןשלאנקמה,ה"הקב

ה" ִניאלוקים'הָאַמרכֹׁ ַעלָיִדינֹוֶטהִהנְּ

ִתים ִלשְּ ַרִתי,פְּ ִהכְּ ֵרִתיםֶאתוְּ ִתיכְּ ַהֲאַבדְּ ֶאתוְּ

ֵאִרית ָעִשיִתי.ַהָיםחֹוףשְּ ָקמֹותָבםוְּ דֹׁלֹותנְּ גְּ

חֹות תֹוכְּ עּוֵחָמהבְּ ָידְּ ִתִתי'הֲאִניִכיוְּ תבְּ אֶּ

ָמִתי (כהיחזקאל)!"ָבםִנקְּ

ָעצּוםָגדִלְבֵניוְְְראּוֵבןִלְבֵניָהָיהַרבּוִמְקֶנה
('אפסוקלבפרק)..ְמֹאד

.

טעםהכתובלהצדיק,זוהודעהטעם.רבומקנה

כיועוגסיחוןארץלשאלתבפיהםהנמצא

מכליותרלהםשהיהוטעם,הואאמת

אנשיבזזוכחגבורישהיולהיותהשבטים

".השבטיםמכלמרובהחלקהצבא

זכו,וגדראובןשבני,הקדושהחייםאורהאומר

מדייןבנקמתשלקחוהשללבעקבותרבלמקנה

בעברלהישארשבקשובעתתירוצםהיהוזה

חכםלב":רבהמדרשהאומרכךעלאך.הירדן

ראובןבניאלו,לשמאלוכסילולב.משהזהלימינו

.עיקרהטפלואתטפלהעיקראתשעשו,גדובני

אומריםשהן.הנפשותמןיותרממונםשחיבבו

.לטפנווערים,פהלמקננונבנהצאןגדרותלמשה

מקניכםאתחיבבתםאתם:ה"הקבלהםאמר

עליהם.ברכהבואיןחייכם,הנפשותמןיותר

ואחריתה,בראשונהמבוהלתנחלה":('כמשלי)נאמר

,לגלותיצאישראלשעםבעתולכן."תבורךלא

.המנשהוחציגדראובןהיושגלוהראשונים

,   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

מברכיןשבת 

יום שישיחודש אב 
יום רביעי  : המולד
חלקים2ו 14:12שעה 

ֶאלֵתָאֵסףַאַחרִמְדָיִניםהְֵַמֵאתִיְשָרֵאלְבֵניִנְקַמתְנֹקם:ֵלאֹמרֹמֶשהֶאל'הַוְיַדֵבר
('ב-'אפסוקיםלאפרק)!ַעֶמיךְ 



...ְלַטֵפנּוְוָעִרים,ֹפהנּוְלִמְקנְִֵנְבֶנהצֹאןִגְדֹרת,ַויֹאְמרּוֵאָליוַוִיְגשּו
('טזפסוקלבפרק)

,הירדןבעברלהישארבבקשהרבינומשהאלפוניםראובןובניגדבני

ישהירדןשבעברראוכי,ישראלבארץנחלהולקבללהיכנסולא

אתקודםהםמזכיריםבבקשתםאך.הרבצאנםלכלועשבמקנה

ֵננּו)צאנם ִמקְּ ַטֵפנּו)בניהםאתכ"ואח,(לְּ חסים":י"רשכךעלוכותב.(לְּ

,לטפםמקניהםשהקדימו,ובנותיהםמבניהםיותרממונםעלהיו

לכםבנו.טפלוהטפל,עיקרהעיקרעשו!כןלא:משהלהםאמר

.ל"עכ."לצאנכםגדרותכךואחר,לטפכםעריםתחלה

כלאתהצידהמרחיק,והרווחהממוןאחרשלהוטאדםאיךאנורואים

כלאתמשקיעאדם.בחייםלוחשוביםהכילהיותשאמוריםהדברים

עוד.שיותרוכמההרבהלאסוף,רווחיואתלהגדילבכדי,ומאמציוזמנו

הואשדוחקלבשםלאאפילווהוא.נוספתשעהועוד.נוספתשעה

אלומסכניםוכשבאים.בחייוחשובפחותלמקוםוילדיואשתואת

,בשבילםהואעושה,הקשהעבודתוכלשאתהואמשיב,בטענות

?לילדיךאולאשתךעדיףמה?האומנם...משפחתובשביל

!מידימאוחרכברכ"אח?אבאבליכמעטלגדוליכוליםילדיםאיך

שאוהבאבאלהםשישאותםלשכנעתוכללא,גדוליםכברשהילדים

החברהעםלךלהיותשיכולהאיכותזמןואת.דברמכליותראותם

...להשיבניתןיהיהלאכבר,אשתך–לחייםשלך

...!לכבודךעמדלאאישהאורחיםספסלאלאותךלקחשהגבאיבשעהשהרי-אמרהכך-ליישוראיה.התפילהמחמתלעמוד

רבינומשהשלנבואותיולצדבתורהנבואתונכתבהכבודוומחמתלנבואהראוישהואחשבבלעם-"חיאישבן"האמר:הנמשלגםהואוכן

ִהי",עצמועלשניבאמהבויתקייםשלאה"הקבעשהטעותושתתבררוכדי...השלוםעליו הּוַאֲחִריִתיּותְּ מיתתבחרבמתאלא('יכג)"ָכמֹׁ

!ישראלשלכבודםמפניאלה,חשיבותומפנינכתבהלאבתורהנבואתושנכתבהמהכלשתחילתועלהוכיחסופו.שפלים

('חפסוקלאפרק)!ֶבָחֶרבָהְרגּוְבעֹורֶבןִבְלָעםְוֵאת

?בלעםעלזהפסוקאותנוללמדבאמה:"חי-אישבן"הושואל

בשבתלבואשהחליטהארץועםבוראחדלאישמשלפיעלויובן

שמותעםמסודריםספסליםהיוהכנסתבבית.הכנסתלבית

ספסליםהיוהאחרונותהשורותבשתי.ומקומואישאישהמתפללים

היוהכנסתביתאלזההארץעםהגיעכאשר.לאורחיםמיוחדים

.רגליהםעלכולםנעמדוכןעל,שאמרברוךבאמירתהקהל

כלללא!לכבודוקםכולוהקהל!בקירבועלץהארץעםשלליבו

שלמקומועלהתיישבשםהמזרחכותלאלהיישרהאישפנההיסוס

ברוך"אמירתאתהקהלסיימו,המקוםאלהגיעכאשר!הקהלראש

שהקהלהאיששלבליבוספקנותרלאעתה.כולםוהתיישבו"שאמר

כולםהמכובדמקומואלהגיעכאשרמידשהרי,מאודעדאותומכבד

הספסלאלכבודאחרוהובילוהגבאיאליוניגשלפתע..!התיישבו

נכנסהקהלוראשמועטיםרגעיםעברולא...האורחיםספסלהאחרון

כלמכבדיםלאהקהלראשאתכיוראההאישהביט.מקומואלוצעד

ראשמפניואילו,אחתבבתקמוכולםמפניושכן,אותושכיבדוכמוכך

...בקירבתםעברכאשררקהאנשיםעמדוהקהל

.הכנסתבביתשנחלהכבודרובאתלאשתוסיפרלביתושבכאשר

...!כראויאותיכיבדלא-סיפרכך-השוטההגבאירק

לבעלהארעאשראתמידהבינהממנוחכמהשהיתהאשתו

צריכיםהיוהקהלכאשרבדיוקנכנסתהנראהכפיכילווהסבירה

?ישראלארץעלזכותלישמעאליםישהאם

ָנַתִתי:אבינולאברהםהבטיחה"הקב ָךוְּ לְּ

ֲעָך ַזרְּ ֻגֶריָךֶאֶרץֵאתַאֲחֶריָךּולְּ ֶאֶרץָכלֵאתמְּ

ַנַען :אותומצווהמכןולאחר"עֹוָלםַלֲאֻחַזתכְּ

ַאָתה" ִריִתיֶאתוְּ רבְּ מֹׁ ֲעָךַאָתהִתשְּ ַזרְּ ַאֲחֶריָךוְּ

ָתם רֹׁ דֹׁ ֹׁאת":ה"הקבאומר?הבריתומהי."לְּ ז

ִריִתי רּוֲאֶשרבְּ מְּ ֲעָךּוֵביןּוֵביֵניֶכםֵביִניִתשְּ ַזרְּ

ירושת,כלומר."ָזָכרָכלָלֶכםִהמֹולַאֲחֶריָך

.המילהבריתבמצוותתלויההארץ

:השאלהמתעוררתוכאן

בריתאתשמקיימיםלישמעאליםהאם

?ישראלארץעלזכותישהמילה

הקדושזוהרבמוצאיםאנולכךהתשובהאת

פתח,ובכהחייא'רנאנח:(.לבדף'בחלקזוהר)

ִהי":ואמר פרקלך-לך)"וָָלדָלּהֵאיןֲעָקָרהָשַריַותְּ

אתהגרשהולידהזמןאותועלאוי('לפסוקיא

עמדשנים400,וראהבוא..!ישמעאל

לפניוביקש[רהב]ישמעאלבנישלהממונה

חלקלואיןלמהשנימולמי:לוואמר,ה"הקב

נימולזה:[ה"הקב]לואמר?יצחקכמובך

ללא]כךאינווזה[ופריעהמילה]וכתיקונוכראוי

מתדבקים[ישראלבני]שאלהעודולא,[פריעה

רחוקים[הישמעאלים]ואלו,ימיםלשמונהבי

.[השמיניביוםמליםלא]ימיםכמהעדממני

לא,שנימולכיווןזהכלועם:[השר]לואמר

?זהעלטובשכרלויהיה

שנולדהזמןלאותואוי:חייארביאמר"

?ה"הקבעשהמה!ונימולבעולםישמעאל

,העליונהמדבקותישמעאלבניאתהרחיק

בשבילהקדושהבארץלמטהחלקלהםונתן

לשלוטישמעאלבניועתידים.שבהםמילה

מהכלריקהשהיאבשעההקדושהבארץ

כמו.זמןהרבה(הגאולהלפנימקדושהריקה)

יעכבווהם.שלמותבליריקהשלהםשהמילה

שתושלםעד,למקומםלשובישראלבניאת

.ל"עכ"ישמעאלבנישלהזכות

שאפילו,גדולההיאהמילהבריתשלזכותה

קיומהבעקבותזוכיםהיוםעדוזרעוישמעאל

.הקדושהישראלבארץלחיות

עד'האלולהתקרבלהתחזקשלנוהזמןזה

הארץעלזכותםתושלםשבוקרובזמןאותו

בגאולהלראותהשםבעזרתשנזכה,שלנו

.אמןבימינובמהרההשלימה

-מנהג איסור תספורת בימי בין המצרים -

שלאהאשכנזיםנהגו,המצריםביןבימיהאבלותתוקףמרוב

.באבעשירייוםועדבתמוז'יזמיום,ולהתגלחלהסתפר

אלא,בזהלהחמירנהגולאהמזרחעדותובניהספרדיםאולם

ביתחורבןאחרשגזרו,התנאיםרבותינותקנתכעיקרמנהגינו

,ולכבסמלספראסורבאבתשעהבושחלשבשבוע,המקדש

תשעהבושחלושבוע.ערוךהשלחןומרןם"הרמבפסקווכן

מיום,באבתשעהתעניתחלהשבתוכוהשבוע,פירושו,באב

,רביעיביוםבאבתשעהיוםיחולאם,ולדוגמא.ואילךראשון

השייכיםהאבלותמנהגיכלנוהגים,שלפניוראשוןשמיוםהרי

.באבתשעהבושחללשבוע

קרוביהמשבעתאחדעלשאבלהאשהלענין,הפוסקיםנחלקו

כשם,להסתפרלהאסורהאם,(ובעל,ובתבן,ואחותאח,ואםאב)

.באשהנוהגאינוזהשאיסוראו,להסתפראסורשלאנשים

עדותבניוכלהספרדיםאשר,ערוךהשלחןמרן,ולהלכה

.באשהנוהגתספורתאיסורשאיןפסק,לאורוהולכיםהמזרח

.להסתפרלאשהמותר,האבלימישבעתאחרתיכףכןועל

בידהיוצאיםהאשכנזיםהולכיםהוראותיושלפי,א"הרמאבל

.בנשיםגםנוהגתספורתשאיסורפסק,א"רמ

אין,הספרדיםולמנהג,ערוךהשלחןמרןשלדעת,נראהזהולפי

.באבתשעהבושחלבשבועגםבנשיםנוהגתספורתאיסור

וכן.זהאיסורבכללהנשיםאף,א"רמבידהיוצאיםהאשכנזיםלמנהגאבל

.הפוסקיםמגדוליועוד,ל"זצפיינשטייןמשהרביהגאוןפסק

,ממששבאבלותפיעלשאף,שכתבוהאשכנזיםמרבניישמקוםומכל

המצריםבביןמקוםמכל,מסתפרותאינןהנשיםשגםהואמנהגם

מצדכךכלחמורהאבלותמנהגתוקףאיןכי,בזהלהקלהנשיםרשאיות

,באבתשעהבושחלבשבועאבל.שביארנוכמו,מנהגבתורתרק,הדין

מחמתרקולא,ממשהמשנהחכמימתקנתהואהתספורתאיסורשאז

.לנשיםאנשיםביןלחלקאין,המנהג

מלבד,כללנוהגאינותספורתאיסורהספרדיםלמנהגזובשנהולמעשה

כמהלדעת,האשכנזיםלמנהגאבל.עצמובאבתשעהתעניתביום

.להסתפרשלאלנשיםאפילולהחמירישהפוסקיםמגדולי

התעניתולכן.בשבתבאבתשעהיוםיחול,ו"התשעשבת,זובשנה

בושחלשבוע"השנהלנואין,ולפיכך.מכןשלאחרראשוןליוםנדחית

חזוןבספרול"זציוסףעובדיהרבינומרןשפסקוכמו,"באבתשעה

,באבתשעהבושחללשבועהמיוחדיםהמנהגיםוכל.(רכגעמוד)עובדיה

באבתשעהמיוםחוץ,זובשנהנוהגיםאינם,תספורתאיסורובכללם

.בולהסתפרשאסורשבודאי,בעצמו

ביןימיבכלאו,הספרדיםלמנהגבושחלבשבועלנשיםתספורתלענין

ובאמת.לנהוגישכיצדהפוסקיםנחלקו,האשכזיםלמנהגהמצרים

:שנבארוכפי,אחרתבמחלוקתתלוישהדבר


