
  

        
 עלון באגדה ובהלכה מענייני המועדים והזמנים                                       

                    בס"ד

 

 

כמה שאני  ,וסח לו את צערו לרבושבא איזה חסיד מסופר אודות 

כל פעם  מדותי איני מצליח ... ללהעביר עו וסכעלרוצה להימנע מ

ר מכן חולא ,כועסמיד  אני ,שהנני נקלע לאיזה מצב המעורר לכעס

 ..והקבלה מחזיקה עד ,עצמי שלא אכעס עודאני מתחרט ומקבל על 

 לפעם הבאה שאני נתקל בדבר מכעיס.

כשנכנס החסיד שאחריו  ,תעמוד בחוץ בסמוך לחדר ציוה האדמו"ר

סמוך לחדר עומד שם החסיד  ,לחדר האדמו"ר ציוה את החסיד בקול

אופן  בכלפלוני כשתצא מהחדר תרגיז אותו נסה להכעיס אותו 

 שתוכל.

הלך ומילא כוס מים על גדותיו  ,חדר ונתקל בחבירויצא החסיד מה

איליו עד שתכולת הכוס נשפכה, והתחיל לומר לו סליחה אל קרב תוה

תכעס רק קצת נשפך... והחסיד ששמע את דברי הרבי כמובן התעלה 

 על עצמו והשיב אינני כועס לא קרה כלום.

 אחר הדברים האלו קרא האדמו"ר לחסידו ואמר נו אתה רואה אינך

והחסיד משיב אין זה ראיה כלל שמעתי  ,אתה שלטת בעצמך ,כועס

לו  אמר עמוד בו,כמובן שא ןבניסיו להעמידני מצוהשהרבי 

 ןבניסיו שהנךאותך מכעיס שבא משהו תזכור כל אימת ש ,האדמו"ר

 .בו ולא לכעוס לעמוד כך תוכל

 ,בזריזותקיום מצוות  ,ימי בין הזמנים מזמינים נסינות בשלל תחומים

כשנתקלים  ,לחברובין אדם בעה בבין אדם למקום ויגזהירות מפ

יכולה ש קלילות תאווירף לכן אנשים שונים בכל מיני מצבים. נוסב

צריך  ,ןניסיונן הימים הינם ימי לכן צריך לש .לנתק את האדם מבקרה

 ."ךלפני ןניסיוראה "כל אחד להציב תמרור תזכורת 

סיסמת כך זו הוא על ידי אדם מרגיע את עצמו אחד מהדברים ש

לקרא  להתפלל בכוונה ,צריך ללמוד טוב ,הכל טוב ויפה .המציאות

להיזהר מלשון הרע  ,לעשות מצוות בשמחה קריאת שמע בזמנה, 

 ... המציאות ,שונההמציאות  .אבל מה לעשות ..וכו'

ת נשל בריחה מאחריות והוכחת חיות עצמית בטעבעניין זה 

 פעםמסר נפלא מהמגיד הנודע ר' שלום.  ישנו ,המציאות היא שונהש

דברתי בפני  ל"זצ שבדרון הכהן שלום ר"הג המגידתו סיפר דרשב

 באותו דברים כדורבנות מה חובתו של אדם וכו' וכו', יםאנש קבוצת

 אבל, נכון הכל, צודק הרב ,בכאב בפני ורטן, אחד אלי ניגש מעמד

 מנותק כנראה הרב... אחרתהיא   ת-ו-א-י-צ-מ-ה, לעשות מה

 .מהמציאות

. ועוד ועוד, לכלוך מלא הרחוב, כסף רודפים כולם, שברחובהמציאות 

 של שוות מה, האנושות כלל של הנורמלי הנוהג וזהו, הוא כך ואם

  .הרב שאמר הנכונות התיאוריות

 .מכולם שונים היהשני מאיתנו לדרוש הרב רוצה כיצד

נאמרו  ולא, בכנות שנאמרו מפני, הסובבים את מאד הרשימו דבריו

 .לקנטר בשביל

 יש. יבינו וחבריו הוא שגםתשובה  שםה לי זימןהמשיך ר' שלום 

 .שאלתי, בהולנד שגר מהחברים מישהו אולי לכם

 כשהוא אליהם ופניתי, בקשתי, אלי תתקרב. כזה אחד שם היה ואכן

 משק מעולה כמה, תרצו אם, לכם יספר הוא הנה ,ואמרתי לידי

 הרבה ונותנת, וטובה שמנה היא הולנדית פרה, שבהולנד הפרות

 .חלב

 מאשר בהמות יותר בהולנד ישנם, בגידולם והרווח הפרות טיב ומרוב

, הסכמה לאות ומשחייך, ההולנדי את שאלתי ,נכון.. אדם בני

 .המשכתי

 פחות לא... ארבע על והלך, הולנד אדמת על מהמטוס אדם ירד פעם

 למראה מאד נבהלו, לחלוטין שפוי כאדם שהכירוהו, חבריו. יותר ולא

 בן כמו הולך לא אתה למה אתך קורה מה, אותו ושאלו, עיניהם

 כמו שתים על ללכת שצריך צודקים אכן אתם ,האיש להם ענה. אדם

 מנותקים כנראה אתם .לחוד ומציאות, לחוד תאוריה אבל, אדם בן

 על ההולכות, בהמות הינם הרוב כאן... בהולנד מהמציאות קצת

 ...ארבע

  .להתמודד על ימין ושמאל ןבניסיוכי זה כל האדם לעמוד 

והנה שמו הקדוש ברוך הוא לאדם במקום שרבים כדברי הרמח"ל 

בו המרחיקים אותו ממנו יתברך, והם הם התאוות החמריות אשר אם 

ימשך אחריהן הנה הוא מתרחק והולך מן הטוב האמיתי, ונמצא 

עניני העולם בין שהוא מושם באמת בתוך המלחמה החזקה, כי כל 

והעושר מצד  לרע הנה הם נסיונות לאדם, העוני מצד אחד לטוב בין

 .אדםכ ותכליתנו נומציאותכל זה וכו'.  אחד

 העורך    בברכת שבת שלום                     

 את הדרך                              לעבור טסט                                             לעבור טסט                                                   
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 שליט"אשורץ אהרן יהודה  מורנו הרה"ג
 חבר בד"ץ אלעד    

 ורב שכונות הצפון     
 

 
דין עליית בית . אנטנה על גבי בית הכנסתהתקנת . בית הכנסתגג להספקת חשמל על גבי  םסולארייקולטים  להניח

 דין עזרת נשים שמתפללים בה. ,דין תשמיש מגונה ,הכנסת ומקום ההיכל
 

לעשות מחסן לשאר שרוצים לבנות אחד בדבר השאלה בבית הכנסת 

 ע"ג בהכנ"ס.בית הכסא צרכים או אולם ושאר דברים. ומה דין לבנות 

 תשמישים על גג בית הכנסת

 )סימן הכנסת בית הלכות ערוך שולחןהבאנו בגליון הקודם את דברי 

 קבוע תשמיש ה"ב גבי שעל בעליה מלהשתמש ליזהר יש קנ"א סעיף י"ב(

 שם. לשכב כגון, גנאי של

 דוקא זה וכל הגה.. שם להשתמש מותר אם להסתפק יש, תשמישים ושאר

, נ"לבהכ שנבנה לאחר שיחדו בית אבל ,לכך מתחלה שנבנה, קבוע ה"בב

 .עליו לשכב מותר

 תשובת בשם ערי תשובהבש שכתב מה פי לעהמשנה הברורה  נתקומס

 מונח ששם הארון דהיינו ההיכל ביגל שע ממקום חוץ להקל יש הדור פאר

 שם.  להשתמש שלא ליזהר יש שם ורהתפר הס

כדברי  ,ואפילו בכל גג בית הכנסת לגנאי אסורומכל מקום לגבי תשמיש 

ותשמיש גנאי הוא כששוכב  השולחן ערוך ולא היקל בזה כדברי הרמב"ם.

 בתדירות על גג בית הכנסת.

 המטונףתשמיש הפסק בין גג בית הכנסת למקום             

ניתן לעשות על גג בית הכנסת, והאחרונים רצו ולפי"ז בית הכיסא לא 

להקל כשעושה הפסק חלל של קומה או עכ"פ איזה חלל בין גג בית 

 .הכנסת לקרקע בית הכיסא

וכן הביא קולא זו , כ"ז( בתו"ד סימן א' )חלק הלוי שבט ת"כן כתב שוו

 קי"ב(. סימן ב )כרך והנהגות בשו"ת תשובות

אך לדעת הט"ז שהוא משום חציצת התפילה מלעלות לכאורה לא שנא 

 .(ל"ב א' )או"ח סימןהאבני נזר באיזה קומה נמצא הטינוף וכמ"ש 

בשם מהרי"ח במלכות תוגר יש להם בית )קנ"ג( ב"י וגם פשטות לשון ה

 "בבתים שלמעלה מבית התפלה"דירה על בה"כ ובלבד שינהגו בנקיות 

 שעל גביו אפילו עליונות צריך שיהו נקיים.ע"כ. משמע שכל הבתים 

ומכל מקום ביארנו דיתכן דאף על פי הט"ז אם רק במקום אחד יש טינוף 

שמעכב את התפילה ושאר המתפללים נמצאים במקום אחר אין חיסרון 

 מלעלות.

 שימושים האסורים והמותרים ואופניהם

ושאר שימושים על פי הכרעת המשנה ברורה מותר לעשות על גג בית 

 שו"ת הרמב"ם סימן קנזב בפאר הדור וכ"ה וכדברי הרמב"םהכנסת 

שמותר לעסוק בו חוץ מעל  ית עלייה שעל בית הכנסת ובו חנותבדבר ב

 ההיכל. אבל טינוף ממש אסור.

 סור.ותשמיש של גנאי אף שאינו של טינוף מבואר בשולחן ערוך שא

 לכל גלוי מקוםב נ"ביהכ גג על להשתמשעוד מבואר בביאור הלכה ש

ועוד  בשו"ת החתם סופר אף בשאר תשמישים וכן כתבו ,דאסור פשיטא

 .שו"ת

אלא עשה בתחילה הכנסת בית  וברמ"א מבואר שמקום שלא נבנה לשם

 .בית הכנסת בבית מגורים מותר לשכב על גגו

 בחלק שעל גבי העזרת נשיםשימוש בגג                     

 כותב ('ז' סעי ד"קנ' סי) השלחן הערוךבדין קדושת העזרת נשים דעת 

 שהנשים כיון נ"ביהכ קדושת עליה יש נשים של נ"דביהכ גדולה בפשיטות

 . שם מתפללות

 בפשיטות שכותב (ו"ט' סעי ו"פ כלל) אדם להחכמת מצינו מאידך אבל

נקטו והרבה  .וכלל כלל נ"ביהכ קדושת בו אין נשים דעזרת גיסא לאידך

יש לומר דדי בקדושה שיש בה . ודיש לעז"נ קדושה אך לא כבהכנ"ס

 . בית הכסא למנוע מלבנות ע"ג

( והביא דעות יא סימן ט חלק) אליעזר ציץ ת"קדושת עז"נ בשווהאריך ב

 .האחרונים בזה

 יעות מנינים שם וגם רואים משם אתאמנם באמת נראה דאם יש בקב

ההיכל ונופלים שם אפיים יש לו קדושת בית הכנסת ממש. וכל שכן הוא 

לובי שלפני בית בעניין מהמבואר במשנה ברורה סימן )קנ"ד ס"ק ג'( 

 הכנסת. וכאן קבעו לכך להתפלל שם מניין שני.

ואם כן מבואר דבית הכסא אין לעשות כלל מעל בית הכנסת אפילו אם 

בית הכנסת זמני כתב המ"ב דנהגו  בתחילה לא היה שם בית הכנסת. ורק

 התיר בזה. 

 אין הורדה בקדושה במה שאין מתפלל במקום אחד

לא התפללו  מקוםלפי מה שרצו להקל בהפסק קומה דמכל נראה לדון ו

שם מתחת למקום הטינוף כדי לחוש לדברי הט"ז שאין התפילה עולה ע"י 

אי אפשר חציצה זו. ולכאורה לפי זה יש לדון דזה הורדה מקדושה ש

 להתפלל שם במקום שקודם התפללו.

מה מקדושה הורדה ל מתבאר דלא חש )או"ח סי' ל"ב( ופרסם ומשו"ת חת

, ויעויין במהרש"ם שסגרו מקום מלהתפלל אך יש לדחות דהוא רק לזמן

 .  בזה ובדעת הט"ז מקדושה)ח"ה סימן א'( שדן בעניין הורדה 

ללמוד מותר באותו מקום שאין שאין שייך כאן הורדה כיון דודאי ונראה 

שייך טעם הט"ז אלא בתפילה וממילא דיכול ללמוד במקום זה ואין חשש 

 דהורדה מקדושה.

 דין דהבית הכנסת צריך להיות גבוה משאר תשמישים

הבית הכנסת לדברים אחרים אך  ןבבנייעד כאן הנידון הוא משום שימוש 

 אכתי יש לדון משום שהבית הכנסת צריך להיות גבוה משאר תשמישים,

 של תשמיש שם מלהשתמש ליזהר שיש ובדברי המרדכי שהסמיך לדין

 עיר כל דשבת קמא פרק את דברי הגמ' דאמרינן שם. לשכב כגון גנאי

 בקשקושי אבל בבתים מ"ה ליחרב סופה הכנסת מבית גבוהין שגגותיה

   גבן. על משתמשי דלא משום בה לן לית ואברורי

מבואר דיסוד איסור שימוש הוא מפני שאין להשתמש גבוה יותר מבית 

 הכנסת ומהאי טעמא אין לבנות בתים גבוה יותר מבית הכנסת. 

' כו בקשקושי אבל דשבת א"בפ ש"ממש'. כו ז"ל יש א"הגר וכ"כ הביאור

 גבוה תשמיש יהא שלא אלא איסור אין אלמא ב"בס ן"ק' בסי ש"וכמ

  עצמו. כ"בה ג"ע ש"כ כ"מבה

 להגביה בית הכנסת יותר משאר בתים להלכה בזמן הזה  

 להיות צריך הכנסת שבית(, 'ב' סע נ"ק' )סי נפסק כן רוךעלחן בשוהנה 

 . העיר בנייני משאר גבוה

 שממילא שכיוון( 'ב ק"ס שם" )אברהם מגן" וכדברי, כן נוהגים שאין ואף

 ואין הכנסת לבית היכר אין הכי בלאו יותר גבוה בתיהם שבונים גויים יש

 , בתינו על להקפיד צורך

 כי דאפשר מה בכל בזה ליזהר הלכתחיל ראוי מ"מברורה ש כתב המשנה

 ש."יעי ז"ע מאד החמירו בגמרא



דבודאי בבניין בית הכנסת עצמו אין להגביה דבר יותר מהבית  ונראה

הכנסת וחמור יותר מבתים אחרים וכן משמע במרדכי ובביאור הגר"א 

מה שהביא  (ח"מ' סי 'ב) יצחק מנחתבשו"ת . וכ"כ הפוסקים וע"ע הנז'

האי טעמא אין לבנות כל דבר מחסן אולם שום ונראה דמ. ממהר"ם שי"ק

 .הכנסתוכדו' מעל בית 

ונמצא שהבית הכנסת קומה העליונה בית הכנסת בצד אחד יבנו בורק אם 

סעיף ק"נ )סי' הרמ"א הוא הגבוה ומאחוריו יבנו שאר דברים. עיין בדברי 

 .דאם עשה בניין גבוה יותר בקרן אחד מהבהכ"נ סגי בכך עכ"ל (ג'

 על גבי בית הכנסת להספקת חשמל קולטים

על גבי  והכנסת נראה שודאי מותר לעשותוהנה לגבי מחסן לצרכי בית 

מבואר שהיו עושים עליות על גבי בית הכנסת, שהרי  ,בית הכנסת

ואדרבא לעיל הובא מהביאור הלכה דהנידון של שימוש להדיוט הוא בתוך 

העליות שאינו גלוי אבל לא בפהרסיא, עכ"פ ודאי עליות אלו עשויות 

 לתשמישי הבית הכנסת וודאי שמותר לעשות.

אם עשה בנין מבואר  ('נ סעיף ג"סימן קדיני הגבהת בית הכנסת )לעיל בו

שהגביהו ע"י בנין המג"א וביאר  ,סגי בכך בקרן אחד מבהכ"נ גבוה יותר

 . מבואר דהעליה נחשבת כבית הכנסת.כגון בגג או עליה

שיש קולטים סולאריים  האחרונותוממילא נראה בנידון שהתעורר בשנים 

שעל ידם מיוצר חשמל וניתן להניחם על גג בית הכנסת כדי שיהיה חשמל 

 לבית הכנסת מותר לעשות כן.

 (לשבת)ומחמת שזה שימוש לבית הכנסת נהגו היתר להניח דודי מים 

 ומנועי מזגנים או גנרטור לצורך הבית הכנסת.

לצורך בית  וע"ע באשל אברהם מבוטאש' שכתב שמותר להניח עצים

 הכנסת.

 גבי בית הכנסת לע אנטנה

אין זה  הכנסתוהנה היה מקום לדון דהנחת דבר וקביעותו על גבי בית 

נחשבת תשמיש רק דברים שמניחים ולוקחים אותם כיבוש בגדים או 

 .בל דבר מונח סתם הרי הוא כמגדליםזהו תשמיש א פירות

 שחברתהביא שנשאל מח"א  (ח"כ סימן 'ט חלק) הלוי שבטאך בשו"ת 

 נייד טלפון לצורך אנטנה הכנסת בית גג על להתקין מבקשת טלפונים

 בחרבנו דאפילו ח"כ מגילה ממשנתינוהביא מהשואל ו האזור לתושבי

 דיש א"קנ י"סוס ח"שבאו עליה דשאני תבוכ, פירות גגה על לשטוח אסור

 ל"בבה כ"וכמש, עצמו בפני חדר שהוא לפי להשתמש מותר אם להסתפק

 . בו להשתמש דאסור פשיטא גלוי מקום שהוא גג אבל, שם

 בית גג על דאסור פשיטא כאנטנה קבוע דתשמיש הלין מכלומסיק 

 אסור ובודאי כזה פרהסיא של ענין ובפרט וכו', הגג קדושת מטעם, הכנסת

הרי שהחשיב דבר זה שימוש על  .הכנסת בית לטובת כסף זה עבור לקחת

 .ומשום כך יש לאסור שימוש זה שרק עומד שםגג בית הכנסת אף 

 וחים אסורושימוש לבית הכנסת מותר אך לצורך ר

וחים שירצו לעשות כגון שישכירו את הגג לצורך ומכל מקום ודאי שרו

כל שימוש אינו מתיר השימוש שם דהרי מכל מקום עושה תשמיש הדיוט 

 מעל הבית הכנסת. וכן מבואר בשו"ת שבט הלוי הנ"ל

משימוש  םרווחיובספר חשוקי חמד כתב גם כן דבר זה שאין לעשות 

 ,קולטי שמשלעשות  לגבי השאלהגם  כן . אלא ששם כתבבבית הכנסת

על חשבון ביזוי בית הכנסת, ונראה  םרווחיוכתב לאסור שאין לעשות 

 לגבאים הציעה שחברה שם הת נוסח השאלה שהובאמשזה טעות מח

 בית של החשמל וכל, חשמל לייצור שמש קולטי הכנסת בית גג על לפרוס

 האם, מהייצור רווחים קצת יקבל הכנסת בית וכן, בחינם יהיה הכנסת

 .שמש קולטי הכנסת בית גג על לפרוס ראוי הדבר

 םרווחיוהלשון הוא כביכול זה דבר צדדי שמקבלים חשמל בחינם וגם יש 

והאמת היא שהקולטים הם ראשית לצורכי בית הכנסת ויתרת החשמל 

 מספקים לחברת חשמל תמורת תשלום ואין בכך כל חסרון.

שהביא )פ"ג כ"ח(  משכן דוד מהגר"י אייזנבך שליט"אועיין בספר 

מהפוסקים שמותר לשים גנרטור לצורך בית הכנסת אף שמשמש גם 

תחילה לבנות מגורים או אולם עוד יש לדון כשבאים מ    לצורך אחרים.

 בבניית ביהכ"נ ונבאר במ"א בעניין זה וקדושת ביהכ"נ בתנאי.

                                                                                        

 סקנת הדבריםמ     

  לעשות על גבי בית הכנסת דבר שהוא תשמיש לבית הכנסת

ולכן מותר לשים קולטים ע"ג בית הכנסת  עצמו מותר

 .לצורך חשמל וכן שאר דברים

  כשאינו תשמיש לבית הכנסת עצמו אסור כשהוא גלוי

ובפהרסיא. וכשהוא בתוך העליה מותר בשאר תשמישים 

 לא של גנאי. 

  ולהקים אולם או מחסן לצרכים אחרים וכדומה אסור משום

שתשמיש הבית הכנסת צריך להיות יותר משאר תשמישים 

  .ים וק"ו בבנין עצמו של בית הכנסתשל שאר בת

 ד חואם יעשו חדר מיהבית הכנסת  הגבהת אכן משום דין

וכנגד הארון אסור  .ונה וסגי בכךילעלבית הכנסת בקומה ה

 .לעשות כל תשמיש

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 יודעי העתים

 העיתונאי החל הנסיעה בשעת, מובהק ישראל שונא רוסי עיתונאי היה למסע ושכנו ברכבת מרן הגר"ח מבריסק זצוק"ל נסע שפעם מסופר

 הנך גדול ידען אכן לו ואמר חיים רבי אליו פנה, היהודים כלפי ובוז דופי, עלבון של קיתונות שופך כשהוא, מרן הגר"ח עם שיחה לגולל

 ."עתי איש ביד" בתיבות הכוונה מה עתי, איש ביד שולחים אותו, לעזאזל השעיר על התורה כתבה אשר את לי להסביר איפא התוכל

 השעיר את עיתונאי עת לכתב הכוונה" עתי איש" הדברים את לך ואסביר נא שמע חיים רבי לו אמר, להשיב ידע ולא, מחריש האיש עמד

 לעזאזל. העוונות כל עם יחד אותו משגרים היו אולם הדור עוונות כל את ומכיר היודע בעיתונות העוסק, איש של בידיו מסרו לעזאזל

 

 עמידה בנסיונות

 לאין הרבים בעונותינו גובר יצרם ובממון, השם בקדוש ועומדים, וחרפה בוז ומכות יסורים הסובלים אנשים שהרבה רואים עינינו כאשר

 וחילול במסירה ממנו נקמתו לנקום בעינו נקל חבירו לו יעשה אם והיה, עמיתו ולעשוק לגזול עיניו לנגד אלקים אין קל דבר ובשביל, פשע

 מובטח הוא הרי, ממון בנסיון עומד אדם רואה אתה אם, דבר של כללו  . מעלים ולא מורידים מכת הוא אשר הרבים בעונותינו השם

, בממון איש לפתות כח אין ואם, מממון תקיף הרע היצר של וכח שידו דבר לך אין הרבים בעונותינו כי, השם לקידוש גופו בנסיון שיעמוד

 .(דבש ביערות ה"זללה יהונתן רבי". )לראיה צורך שאין עד, הרבה זה על מעידים יום בכל ומעשים והחוש, ענינים בכל לו שיוכל ברור אז

 

 לא ראונו ינע

 והוסיפו פיקחותו בשבח שהפליגו, םהעיתונאי מצד למרן הגר"ח מבריסק זצוק"ל יתירה באחד האסיפות של גדולי ישראל היתה התיחסות

 כל וכתבו העיתונאים הפליגו, להבאי הוי בין, לגוזמה אמת בין מבחין אינו שוב, לכתוב לעיתונאי רשות שניתנה דמכיון, הגזמה דברי גם

 לדבר איתו אחד יעיתונאאליו  בא אחד יום. מכל זה סלדה נפשו ומרן הגר"ח, מעולם אמר שלא דברים בשמו ופרסמו מיני דברים אודותיו 

 "..עצמי על לומר מה יודע ואיני, היום העיתון את קראתי לא עדיין: "מחייך כשהוא ואמר, מרן הגר"ח לו נענה לא, עצמו על

 



  

  

  

  ופישרהופישרה  סוגיהסוגיה

  ט"ו באב ט"ו באב   

  

שהוא יום טוב לעם שהוא יום טוב לעם כיום הכיפורים כיום הכיפורים   יום ט"ו באב נזכר מעמדויום ט"ו באב נזכר מעמדו

ונבאר ונבאר לחשיבות היום הזה. לחשיבות היום הזה. נאמרו בחז"ל כמה טעמים נאמרו בחז"ל כמה טעמים ישראל, ישראל, 

    עניין וטעם אחד שהאריכו בו ספרי הדרוש.עניין וטעם אחד שהאריכו בו ספרי הדרוש.

  טוביםטובים  ימיםימים  היוהיו  לאלא  גמליאלגמליאל  בןבן  שמעוןשמעון  רבןרבן  אמראמרגמ' מביאה גמ' מביאה הה

  ,,הכפוריםהכפורים  יוםיום  בשלמאבשלמא. . הכפוריםהכפורים  וכיוםוכיום  באבבאב  עשרעשר  כחמשהכחמשה  לישראללישראל

. . האחרונותהאחרונות  לוחותלוחות  בובו  שניתנושניתנו  יוםיום, , ומחילהומחילה  סליחהסליחה  ביהביה  דאיתדאית  משוםמשום

  היא.היא.  מאימאי  באבבאב  עשרעשר  חמשהחמשה  אלאאלא

  מרמר  דאמרדאמר. . מדברמדבר  מתימתי  בובו  שכלושכלו  יוםיום  ,,יוחנןיוחנן  רבירבי  אמראמר  חנהחנה  ברבר  ברבר  רבהרבה

  כאשרכאשר  ויהיויהי  שנאמרשנאמר, , משהמשה  עםעם  דבורדבור  היההיה  לאלא  מדברמדבר  מתימתי  כלוכלו  שלאשלא  עדעד

  )תענית)תענית  הדבורהדבור  היההיה  אליאלי, , אליאלי' ' הה  וידברוידבר  למותלמות  המלחמההמלחמה  אנשיאנשי  כלכל  תמותמו

  ..((''בב  עמודעמוד  ''לל  דףדף

  שהיושהיו  שנהשנה  ארבעיםארבעים  כלכל  ,,דתניאדתניא  מדברמדבר  מתימתי  שכלושכלו  יי""רשרשוביאר וביאר 

, , לחפורלחפור  צאוצאו: : ואומרואומר  יוצאיוצא  הכרוזהכרוז  היההיה  באבבאב  תשעהתשעה  ערבערב  בכלבכל  במדברבמדבר

  קודםקודם  ימותימות  שמאשמא, , בובו  וישןוישן, , קברקבר  לולו  וחופרוחופר  יוצאיוצא  ואחדואחד  אחדאחד  כלכל  והיהוהיה

  וכלוכל, , המתיםהמתים  מןמן  חייםחיים  יבדלויבדלו  וקוראוקורא  יוצאיוצא  הכרוזהכרוז  ולמחרולמחר, , שיחפורשיחפור

  ובשנתובשנת  ,,כןכן  עושיןעושין  היוהיו  שנהשנה  וכלוכל, , ויוצאויוצא  עומדעומד  היההיה  חייםחיים  נפשנפש  בובו  שהיהשהיה

  תמהותמהו  כךכך  שראושראו  וכיוןוכיון, , חייםחיים  כולןכולן  עמדועמדו  ולמחרולמחר, , עשועשו  שנהשנה  ארבעיםארבעים

  בלילותבלילות  בקבריהןבקבריהן  ושכבוושכבו  חזרוחזרו  החדשהחדש  בחשבוןבחשבון  טעינוטעינו  שמאשמא  ,,ואמרוואמרו

, , עשרעשר  בחמשהבחמשה  הלבנההלבנה  שנתמלאהשנתמלאה  שראושראו  וכיוןוכיון, , עשרעשר  חמשהחמשה  לילליל  עדעד

  שנהשנה  ארבעיםארבעים  וכברוכבר, , מכווןמכוון  חדשחדש  שחשבוןשחשבון  ידעוידעו  ,,מהםמהם  אחדאחד  מתמת  ולאולא

וכן הוא וכן הוא   ..טובטוב  יוםיום  היוםהיום  לאותולאותו  הדורהדור  אותואותו  קבעוקבעו, , נשלמונשלמו  גזרהגזרה  שלשל

מדרש מדרש וברייתא זו היא בוברייתא זו היא ב"א( "א( א עא ע""קכקכ))  ברשב"ם במסכת בבא בתראברשב"ם במסכת בבא בתרא

  ..איכה וכן הוא בירושלמי תענית באופן דומהאיכה וכן הוא בירושלמי תענית באופן דומה

שליט"א שמה שיוצאים על הקברות בט' שליט"א שמה שיוצאים על הקברות בט' אגב ביאור נחמד מח"א אגב ביאור נחמד מח"א ]]

באב הוא לזכר כניסת דור המדבר לקברים בט' באב שעונש היה על באב הוא לזכר כניסת דור המדבר לקברים בט' באב שעונש היה על 

בכיה של חינם שלא נכנסו לארץ ונסתובב בכיה לדורות שחרבו בכיה של חינם שלא נכנסו לארץ ונסתובב בכיה לדורות שחרבו 

  ..[[בית מקדשנובית מקדשנו

קושיות על ביאור זה קושיות על ביאור זה   כמהכמה  הקשוהקשומסכת בבא בתרא מסכת בבא בתרא בבתוספות תוספות בבוו

ור שחזר ור שחזר שלא היתה שמחה מפני הדיבשלא היתה שמחה מפני הדיבהיא היא   ת שהקשות שהקשוווייששווהקהקן ן ובניובני

    ..מעליהםמעליהםאלא שאז כי איתמלי סיהרא ידעו שפסקה גזרה אלא שאז כי איתמלי סיהרא ידעו שפסקה גזרה 

  םם""ורשבורשב  יי""רשרש  פירושפירוש  עלעל  לילי  קשהקשהכתב כתב   תעניתתענית  מסכתמסכת  אריארי  גבורתגבורתובוב

  בחשבוןבחשבון  טעוטעו  שמאשמא  סוברסובר  בחודשבחודש  וו""טט  דעדדעד  שכלושכלו  יוםיום  שפירשושפירשו

  וידעווידעו  הלבנההלבנה  שנתמלאשנתמלא  עשרעשר  חמשהחמשה  בלילבליל  שראושראו  עדעד  החודשהחודש

  נסתפקונסתפקו  ישראלישראל  וכלוכל  רבינורבינו  שמשהשמשה  גדולהגדולה  תמיהתמיה  וזהוזה  מכווןמכוון  שהחשבוןשהחשבון

  בובו  וו""טט  עדעד  באבבאב' ' מטמט  כזהכזה  גדולגדול  טעותטעות  ועודועוד  החודשהחודש  בחשבוןבחשבון  טעוטעו  שמאשמא

  ימים.ימים.' ' וו  שהםשהם

  יוםיום  הואהוא  וכןוכן' ' כוכו  דאמרדאמר  םם""ורשבורשב  יי""רשרש  דפירשדפירש  להאלהא  לילי  קשהקשה  ועודועוד

  ריכשיריכשי  אתריאתרי  דארכביהדארכביה  מהמהייתת  וזהוזה  למשהלמשה  הדיבורהדיבור  שנתיחדשנתיחד  עלעל  טובטוב

  הדיבורהדיבור  עלעל  תלהתלה  כןכן  ואחרואחר  מלמותמלמות  שפסקושפסקו  עלעל  טובטוב  היוםהיום  תלהתלה  בתחילהבתחילה

  דקאמרדקאמר  תת""בדליבדלי  מרמר  דאמרדאמר  ומאיומאי  נינהונינהו  טעמיטעמי  תריתרי  והאוהא  שנתייחדשנתייחד

    עצמועצמו  בפניבפני  אחראחר  טעםטעם  אלאאלא  ואינוואינו  הזההזה  הטעםהטעם  ליישבליישב  דבאדבא  דמשמעדמשמע

  ..מדברמדבר  מתימתי  בובו  שכלושכלו  יוםיום' ' בגמבגמ

דלדעת הראשונים הללו כל מי שהיה דלדעת הראשונים הללו כל מי שהיה   כיוןכיוןהמפרשים המפרשים   ווההד תמד תמוועע

  הדורהדור  דאותודאותו  ידועידוע  בכלל הגזירה מת א"כ מה מקום ליו"ט הרי היהבכלל הגזירה מת א"כ מה מקום ליו"ט הרי היה

  . עיין חי' הגרי"ז הלוי.. עיין חי' הגרי"ז הלוי.איכאאיכא  שמחהשמחה  מהמהוו  לאלא  ותוותו  יכלויכלו

( ( אא""עבודה זרה דף ח עעבודה זרה דף ח ע))מסכת מסכת דהנה הגמ' בדהנה הגמ' בקדים קדים ננלביאור העניין לביאור העניין וו

  ראשון, כיון ששקעה עליו חמה, אמרראשון, כיון ששקעה עליו חמה, אמריום שנברא בו אדם היום שנברא בו אדם ה  ת"רת"ר

אוי לי, שבשביל שסרחתי עולם חשוך בעדי ויחזור עולם לתוהו אוי לי, שבשביל שסרחתי עולם חשוך בעדי ויחזור עולם לתוהו 

  עלי מן השמים, היה יושב בתעניתעלי מן השמים, היה יושב בתענית  ובוהו, וזו היא מיתה שנקנסהובוהו, וזו היא מיתה שנקנסה

  כנגדו, כיון שעלה עמוד השחר, אמרכנגדו, כיון שעלה עמוד השחר, אמרובוכה כל הלילה וחוה בוכה ובוכה כל הלילה וחוה בוכה 

ר שקרניו קודמין לפרסותיו, ר שקרניו קודמין לפרסותיו, מנהגו של עולם הוא, עמד והקריב שומנהגו של עולם הוא, עמד והקריב שו

ולעיל בגמ' שם מבואר ולעיל בגמ' שם מבואר   ..ותיטב לה' משור פר מקרין מפריסותיטב לה' משור פר מקרין מפריס  שנאמרשנאמר

ג ג דאדא  מתשרי ועד טבתמתשרי ועד טבת  יום שמתמעט והולךיום שמתמעט והולךגם לגבי התקופה שראה גם לגבי התקופה שראה 

  ..ולבסוף הסיק שמנהגו של עלום ועשה יום טובולבסוף הסיק שמנהגו של עלום ועשה יום טוב

מקום להודאה ולקרבן מקום להודאה ולקרבן מה מה   וגם שם צריך להבין את אותם דבריםוגם שם צריך להבין את אותם דברים

כתב כתב   טעה בדבר כזה. ואכן הריטב"אטעה בדבר כזה. ואכן הריטב"א  על טעות שטעה. וכן כיצדעל טעות שטעה. וכן כיצד

הראשון שהיה מלא חכמה הראשון שהיה מלא חכמה   תמהני היאך טעה בסדר העולם אדםתמהני היאך טעה בסדר העולם אדם

  ..ים, ושמא מתוך חטאו וענויו נטרפה דעתוים, ושמא מתוך חטאו וענויו נטרפה דעתווקוקכמלאך האלכמלאך האל

דור המדבר בטעות דור המדבר בטעות   זו יש לבאר גם את הקושי' האיך טעוזו יש לבאר גם את הקושי' האיך טעו  ובדרךובדרך

כזו שחיכו כמה ימים עד מילוי הלבנה. שמתוך פחדם פחד מות כזו שחיכו כמה ימים עד מילוי הלבנה. שמתוך פחדם פחד מות 

טעו ועד שלא ראו את הלבנה במלואה טעו ועד שלא ראו את הלבנה במלואה   בקבורתםבקבורתםשהיו שוכבים שהיו שוכבים 

  ט' באב.ט' באב.הלבנה בהלבנה בחששו אולי זה צורתה של חששו אולי זה צורתה של 

וכן מה שהיה קביעות וכן מה שהיה קביעות   ולא בט' באב,ולא בט' באב,  ומה שקבעו שמחה בט"ו באבומה שקבעו שמחה בט"ו באב

סכנה סכנה דבר דבר איזה איזה יש לומר דכאשר אדם חושש מיש לומר דכאשר אדם חושש מ  ם,ם,זו מחמת טעותזו מחמת טעות

  ..בעצם חייו שהקב"ה נותן לובעצם חייו שהקב"ה נותן לוולא בא עליו אזי הוא שמח ולא בא עליו אזי הוא שמח 

דאה שאדם דאה שאדם וזה גם ההווזה גם ההו  ,,ומשבח על עצם מציאותוומשבח על עצם מציאותו  הוא מודההוא מודה  ולכןולכן

וכן דור המדבר הודו על כך וכן דור המדבר הודו על כך   ,,קיומוקיומועצם עצם הראשון הודה על הראשון הודה על 

ספיקם ויצאו מפחדם שאז ספיקם ויצאו מפחדם שאז   והודאתם היה ביום שנתברר להםוהודאתם היה ביום שנתברר להם

י"ל דלכן יורדי הים והולכי י"ל דלכן יורדי הים והולכי בדרך זו בדרך זו וו]]  ..הרגישו את השמחה הזוהרגישו את השמחה הזו

  נותניםנותניםבדרכם מכל מקום בדרכם מכל מקום   המדבר מודים אף כשלא נקלעו לסכנההמדבר מודים אף כשלא נקלעו לסכנה

  ..הודאה על כך שהם חיים שמרגישים את הטוב בזה[הודאה על כך שהם חיים שמרגישים את הטוב בזה[

וניתן לבאר שהשלמה לטעם זה של הכרה בכך שעברה הגזירה הוא וניתן לבאר שהשלמה לטעם זה של הכרה בכך שעברה הגזירה הוא 

דלכן לא עצרם משה מלהיכנס לקברים שאף הוא חשש שעדיין לא דלכן לא עצרם משה מלהיכנס לקברים שאף הוא חשש שעדיין לא 

ואם ואם כיפרו על הגזירה, וזה משום שלא חזר איליו הדיבור כבתחילה כיפרו על הגזירה, וזה משום שלא חזר איליו הדיבור כבתחילה 

כן אין זה דבר נפרד אלא טעם אחד ששמחה שעשו בט"ו היה כן אין זה דבר נפרד אלא טעם אחד ששמחה שעשו בט"ו היה 

משה לא חזר משה לא חזר   הבשורה ושרק אז חששו מפני שגם אלהבשורה ושרק אז חששו מפני שגם אל  בשבילבשביל

    הדיבור ולא מנעם מחשש זה עד יום ט"ו. הדיבור ולא מנעם מחשש זה עד יום ט"ו. 

ני דרוש ני דרוש ועיין עוד בביאור העניין באופן נפלא ביערות דבש חלק שועיין עוד בביאור העניין באופן נפלא ביערות דבש חלק ש

  חוות יאיר הובא בגליון הש"ס לרע"א. חוות יאיר הובא בגליון הש"ס לרע"א.   ד', וחידוש מיוחד בתשובתד', וחידוש מיוחד בתשובת

( הביא ( הביא תענית פרק ד משנה זתענית פרק ד משנה ז))  פירוש המשנהפירוש המשנהבב  םםרמב"רמב"ויש לציין דהויש לציין דה

בחרו יום בחרו יום   שמחה של טו באב ז"לשמחה של טו באב ז"לרק טעם זה דכלו מתי מדבר ליום רק טעם זה דכלו מתי מדבר ליום 

  י מדבר בשנהי מדבר בשנהחמשה עשר באב לפי שבו פסקה המגפה ממתחמשה עשר באב לפי שבו פסקה המגפה ממת

האחרונה מן הארבעים, לפי שהיה המות מתרבה בהם כל תשעה האחרונה מן הארבעים, לפי שהיה המות מתרבה בהם כל תשעה 

באב, ובשנה האחרונה פסק, ונשארו מצפים עד חצי החדש ואז באב, ובשנה האחרונה פסק, ונשארו מצפים עד חצי החדש ואז 

בטח לבם והבינו שכבר בא הרצון ונגמר החרון ונסתלק מהם, לכך בטח לבם והבינו שכבר בא הרצון ונגמר החרון ונסתלק מהם, לכך 

   חה.חה.עשו אותו מאז יום שמעשו אותו מאז יום שמ

בשם הראב"ד לא הביאו שאר בשם הראב"ד לא הביאו שאר ואורחות חיים כ"ג ואורחות חיים כ"ג ב ב ""לבו סי' סלבו סי' סן בן בוכוכ

  הטעמים שבגמ', ונראה שסוברים שטעם זה עיקר.הטעמים שבגמ', ונראה שסוברים שטעם זה עיקר.

  בקרוב בימנו אמןבקרוב בימנו אמן  יהי רצון שתיהיה תחיית המתיםיהי רצון שתיהיה תחיית המתים  

  

       נלב"ע תמוז תשע"ה    תנצב"ה                זאב מרדכי בן יעקב יהושע   לעילוי נשמת                             
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