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בס"ד

:1שעה באבתלקראת לנוער אמונית הכנה –' לתקומהחורבןבין'

הרב שי הירש:מאת

:יום הכיפורים ותשעה באב.א

התענית מתחילה כבר שבהם בשנהיש לנו שני ימיםהיום ערב תשעה באב, לא אומרים שלום. 

אכילה בצורך מלאכי השרת ללאמו כאנחנו,יםכיפורהיום בותשעה באב.יםכיפורהיום מהערב,

אנו בבית המקדש.עבודת הכהן הגדולבשותפיםנוכול.בני אדםם נוספים שלצרכיוללאשתיה, ו

נכנסים עם הכהן הגדול לקודש ו, לובשים ופושטים בגדי לבן ובגדי זהב, נוורגלנוידאת יםקדשמ

לשנה 'עם אמירת כ, לאחר התקיעות, "במוצאי יוהוהנה, למרות הצום וריבוי התפילות, .הקודשים

כולםלא רעב, אף אחד לא ממהר הביתה...כבר , אף אחד 'שמע ישראל'קריאת ו'אה בירושליםהב

.ליום הקדוש הזהשייכותרוצים לזכות לעוד קצת

הוא יודע שיום זה תשעה באב באמת, יום פעם את מי שחווה .תשעה באבהוא יום יום השני,הו

אדם ?2לאכוללל כאיך אפשר ,ל, אלאלאכוסורשארק א ל,זהביום .יוה"כפחות משמעותי מלא 

אם ההלכה לא , גם 3לאכולכלללא מסוגלבריא בהרגשתו היהודית ובקשר שלו לכלל ישראל 

אַכלֲאֶׁשרֵאתֶאְטֲעָמהֵאיךְ '.4'ליבי במזרח'בשיררבנו יהודה הלוי . כדברי הייתה אוסרת זאת עליו

ירושלים בשליטת הנוצרים ואני נמצא בעוד,כלימאהנות מיוכל לאכול ולאאיך אני ,'ֶיֱעָרבְוֵאיךְ 

בספרד המוסלמית?!  ,הרחק משם

גם 'ישראלנצח ופיע רגש עז של שייכות ל'מיוה"כ ותשעה באב, , בשנההללושיאבשתי נקודות ה

אלוקי שלו, הוא וההצד הכללי ו,שבמתגלה שהצד הנשמתיאז . כל אחד ואחד מישראלב

לחם 'ארבעים יום וארבעים לילה, במשך אשר , בשעתומשה רבנו. וכמומשמעותי ביותר בחייוה

. , גם הוא מסוגל להתעלות מעל צרכי הגוףכח')(שמות לד','לא אכל ומים לא שתה

: וודאי 5המפרשיםמסביריםארבעים יום? םממה הוא ניזון באות? אנושבן היה לא משה רבנו וכי 

קרבת אלוקים, דבר זין אותו היהאוכל, מה שהוא 'אכל' לא היהשההמ, אבל 'אכל'משה רבנוש

, ערב תשעה באב התשע"ד, ישוב נריה.וצעיריםשיחה לבני נוערועריכה של סיכום 1
מי יכול לאכול? –תשעה באב ויום כיפור. בתשעה באב –'שני ימים יש בשנה שהאיסור לאכול בהם מיותר 2

בשם רבי לוי יצחק מברדיצ'ב.-'מי רוצה לאכול?–וביום כיפור 
ֵאיְך 'ֶאְתַמּה ְלַנְפִׁשי וְ ' .ציון הלא תשאלי'-ְּכִפיָרִיְך?' -ל ּוְׁשתֹות ְּבֵעת ֶאֱחֶזה, ִּכי ִּיְסֲחבּו ַהְּכָלִבים ֶאתֲאכֶיֱעַרב ִלי 'איך 3

ְמַאס ָלבֹוא ְרחֹוָבּה ְּכִנַּדַחת ְוָׂשְרפּו ְׁשַלל ַעְליֹון ֲאֶׁשר ּתִ ֶאל ּתֹוךְ ,ֶיֱעַרב ְלִחִּכי ֲאכֹול אֲחֵרי ְראֹוִתי ֲאֶׁשר ָאְספּו ְׁשָלָלִיךְ 
קינה לתשעה באב. -'שאלי שרופה באש' -ְקָהָלִיְך 

ְּבֶחֶבלעֹוד ִצּיֹוןּבְ , ָוֱאָסַריְנָדַריֲאַׁשֵּלםֶיֱעָרב, ֵאיָכהְוֵאיךְ אַכלֲאֶׁשרֵאתֶאְטֲעָמהַמֲעָרב ֵאיךְ ְּבסֹוףְוָאנִכיְבִמְזָרח'ִלִּבי4
שירי ריה"ל.–?!' ֲעָרבְּבֶכֶבלַוֲאִניֱאדֹום

לכו') ה', טמשלי(שנאמר, שתהתורהשלמימיהאבלשתהלאומיםאכלתורהשללחמהאבלאכללאלחם5
.ו"תרמזשמעוניילקוט-.למיםלכוצמאכלהוי') א, ה"נישעיה(ואומר, בלחמילחמו
עםכי) ז, קלתהלים(כתיבשהרי, העליוןהאורומזיוהחסדממדתנזוןשהואיורה' העםלשון-' 'העםשם'ויהי

האורומזיוהחסדממדתונזוניםחייםהבאלעולםצדיקיםוכן, שראעמהונהורא) כב, בדניאל(וכתיב, החסד' ה
ונחלביתךמדשןירויןיחסיוןכנפיךבצלאדםובניאלהיםחסדךיקרמה) י'-ח', לותהלים(שכתובהוא, העליון
הלחםכיידוע, שתהלאומיםאכללאלחםשאמרומהאורנראהבאורךחייםמקורעמךכיתשקםעדניך
ויתקייםהגוףשיעמודוחומרמקלראוישכןוכיון, בגוףהנפשותעמודתתקייםהגוףובסיבתהגוףמזוןוהמים
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בטנךאדםבןאליויאמר'באופן פיזי את דבר ה',ממשטעמו, שאצל נביאים נוספיםה'. וכן מצינו

יחזקאל" (למתוקכדבשבפיותהיואכלהאליךנותןאניאשרהזאתהמגלהאתתמלאומעיךתאכל

)'ג',ג

,6'הפסקה'תענית נקראהשתענית רכיםהיו עושידות, חסעיקר ב, בהיו צדיקיםבדורות קודמים 

יתה להם עבודה ישה7מעטיםהיו צדיקיםדור האחרון ב. גם הפסקת אכילה משבת עד שבת

ואוכל בעיקר בסעודות בימי החולהיה ממעט באכילהקוק הרצי"ה.8מיוחדת סביב ענייני האכילה

צא פי וכי על כל מ,ם לבדו יחיה האדם, "לא על הלח10ז"לאר"י הבשםבהקשר לכך, מובא. 9מצוה

-ח-ל-המובנו,לחם.שבלחם'דבר העל אלא -'לא על הלחם לבדו'. )'ג',חדברים(יחיה האדם"'ה

המעשים טובים, יש ' שמחייה את המאכל, המ, לחבר. כשאדם אוכל גם הנפש שלו ניזונת מדבר 

בו נשמה ויש בו גוף, הנשמה היא האדם הוא יצור מורכב ישרוחנית.השפעהגשמית ויש השפעה

.11העיקר והיא מחייה את הגוף

:ית'קואיתנות 'צו-'צוק איתן'.ב

תשאלו לוחמים בשדה אם .12במצב של לחימהצאים מאנחנו נשימיםכבר קרוב לחודש

מנות הקרב שהם אכלו? האם אלו ? להילחםכוחהאתמה נותן להםהקרב, מה מריץ אותם? 

הזמןכלשםנתעכבאםלתמוהאיןהנפשמזוןשהואהעליוןהאורמזיווןנזמשהשהיהוכיון, הנפשמזוןבסיבת
הסיבהעדוהסיבותהאמצעיםורבוסיבהאחרמסיבהבאהגוףמזוןכיוהאמת, ומשתהמאכלבלאהזה

והוא, האמיתיהמזוןהואעצמההעליונהבסיבהדבקשהיהמשהכןואםחייםמקורשהואיתעלההעליונה
אכילהיוחנןרביאמר) יא, כדשמות(וישתוויאכלוהאלהיםאתויחזובפסוק) י, כרבהיקראו(ל"חזשאמרו
.כחפסוקלדפרקשמותבחיירבנו-חיים מלךפניבאור) טו, טזמשלי(שנאמרודאית

יוםמבעודשמפסיקיש. רצופיםימיםשלושההיינו, הפסקותלהתענותשרגיליםמעשהואנשיחסידיםיש6
לעשותאפשר. ככולוהיוםמקצתכי, ימיםכשלושהלוונחשבהשניהלילהמןוקצתהיוםוכלהלילהכלענהומת

ע"פ אוצר דינים ומנהגים -בולהתענותשאסורמשבתחוץהשבועכלשהתענהיצאואז, כזאתנוספתסדרה
. איזנשטייןי"לא

אגרת'ראה(ובתפילהבתורהתרבום זאת להבמקוובתעניותדווקא למעט הדריכוישראלגדולי, בדורנו7
:  פ"חרלהרבתלמידואתקוקהרבהדריךוכך').החייםנפש'ספרבסוףשנדפסוובליקוטים', תניא'ב' התשובה

עליולהכבידשלאהשםולמען... וכללכללודאגהעצבותשוםבלא, בשמחהרקעבודתושתהיההשםלמען'
לתתאםכי', ישראלבייגעתכייעקבקראתאותיולא'-היצרעצתהיאזאתכי, הבריאותמכחיותרדברשום

שלימיםמכמה, מאהבהבמנוחהועבודהתורהשלאחתשעהויפה, לנפשוהרחבהלגוףמרגוע
)ג"עבאגרתעודועיין. ח"פאגרת', אה"הראיאגרות..."(קדרות

שראל.עיין אוה"ק ח"ג, שמחת האכילה בקדושה, סעודת קדושי י8
, הרב שלמה חיים הכהן אבינר. עורך הרב זאב נוימן, ירושלים התשס"ד.49-54עמ' –אלבום 'רבנו' 9

לבדוהלחםעללאכי) ג, חדברים(הפסוקשפירש, ל"זי"הארהאלהיבשםמבואריותרמצאתיזהודבר'10
ידיעלבגוףהנפשחיבורסיבתלידעהפילסופיםחקרוכבר. האדםיחיה' הפימוצאכלעלאםכיהאדםיחיה

בושאיןדברלךאין, אמרל"הנל"זהרבאבל. הסיבהלידעבידםעלתהולא, היאאכילהבתהנשמהוכי, אכילה
לוואומרבוהמכהמלמעלהמזללושאיןמלמטהעשבלךאין) ז, יר"בר(ל"זרבותינושאמרוכמו, קדושהצד

אתיענווהםהשמיםאתאענה' הנאם), כג, בהושע(שנאמרכמו, המלמעלהבאהההשפעהכחהכוונה, גדל
מלמעלהההשפעהוקדושת, גוףהואהנגלההמאכל, ונפשבגוףמעורבהואבעולםמאכלכלנמצא. הארץ
כי, מחובריםשלוונפשגוףנשאראכילהידיעלאז, אוכלווכשהאוכל, שלוהנפשזהוגדללאמורבושמכה
לבדוהלחםעללומררוצה, לבדוהלחםעללאכי, שנאמרוזהו. מהגוףוהגוףהמאכלשלשמהנפנהנההנפש
שישלומררוצה', הפימוצאכלעלאלא, מזהלהנפשתועלתמהכןדאם, אינודזה, האדםיחיהלנוהנגלה
הפירושוזה,האדםיחיהזהעל, ויגדללחוצהשיצאלוואומרבושמכהההשפעהדהיינו', הפיהלחםלמוצא

. וראה ליקוטי תורה למהרח"ו )ב(האכילהקדושת-האותיותשער-הקדושה"השלספר-:מופלאפירושהוא
פרשת עקב.

ח"א פרק ה', 'ודעת תבונות' סימן פח, לרמח"ל.     –ראה 'דרך ה'' 11
של ורציחתםחטיפתםבעקבותמבצע 'צוק איתן' ברצועת עזה, שהחל מיד עם סיומו של מבצע 'שובו אחים', 12

שלושת הנערים גלעד שעאר, נפתלי פרנקל ואייל יפרח הי"ד, תמוז התשע"ד.
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לא ? מה נותן לאדם את הכוח להתמודד עם מצביםבין קרב לקרבמנוחה מעט או אולי, 

? פשוטים

. לא צריך ללכת הרבה נולא יאומפשוט יראה דברים שנו,עמקצת את דברי ימי כל מי שיקרא 

.נערות שלהםהוהילדות תקופת , שישאל אותם על שלוסבא וסבתאלהכיר את אחורה. מי שזכה 

ונות. לא ראשם הגיעו לארץ, איך הם חיו בארץ בשנים המה הם עברו בערך בגיל שלכם, איך ה

יאומן כי יסופר. 

את היכולת מה נותן לו ? מחדששלואת 'הכנפיים'הצמיחלבכל דור ודור,נצחהלעם מאפשרמה 

שמואל א', (נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם""התלאות והייסורים?!להתעלות מעל ומעבר לכל 

מחובר , אם אני(ישעיהו נא', ב')וצבתם ואל מקבת בור נוקבתם''הביטו אל צור ח), , כט'טו'

משוםל, אני מסוגל להכ, אז13, למקור מחצב נשמתי'כלל ישראל'אם אני מחובר ל, שלילשורשים

.14דרך 'כלל ישראל' אני קשור לקב"ה, שהוא מקור הכוחות כולםש

בכיה של 'בכו ,)'א,'ידבמדבר('ההואבלילההעםויבכו'ארע ששבוליל תשעה באב, בלילה הזה, ו

הפכו . וקטנוני, לעניין פרטי של נצח ישראלהיסוד הכלליהפכו את, כלומר,15(תענית כט.)'חינם

כל העניין , כאילוואישי, למשהו פרטי'ממלכת כוהנים וגוי קדוש' (שמות יט', ו')את כל הייעוד של

, ענייני נדל"ן,(במדבר טז', יג')'שדה וכרםנחלת'היה לנו קצת הוא בכדי שת,ארץ ישראלישובשל 

וזהו. ב"עסוףב"ורנב"ערישח"רלושם' בא"רלפנחסזוהר' ע. דשכינתאאיבריןנקראיןיחדישראלכללולכן13
בשםישראלכללהכתובכינה'. כובמדבראחרילכתך' כולךזכרתי' כוירושליםבאזניוקראתהלוךהכתובענין

שפעישראלכללקבלוושם. ברגל' ההאדוןפניליראותבעלותםישראלכללכנסיתהיתההיאכי. ירושלים
כלולתיךאהבתש"זמעלהשלירושליםנקראתולזה. י"מכננשמתואחיזתשרשלפיא"כויראהקדושהתורה

ד"פר"ב(ל"זכמאמרם. דירהקביעותהיינו. שכינהשלהפשוט' פיםמקובכל' הנזכשכינהעניןכלילות. וזהול"ר
היהש"יתדירתוקביעתועיקר' בתחתונידירהלושיהאנתאוהעולמוה"הקבשבראמיום) בחקתיובתנחומא

שמאיבמתאאינשידאמרי') בה"קמשבת(ל"זשאמרווהוא. לבושיןהתלבשותבליקדושתוהתגלות' בירושלי
'.יזפרק',בשער',החייםנפש'ספר-תלמודצריכהל"זושיחתם. תותבאימתאבלא

מעלהותחת, קבוץמלשון' ישראלכנסת'שנקרא, שבישראלהכלליכחהוא', ישראלכנסתגוזל'ששאמרומה14
ממנו-והאב, שלה-הבןשהוא-העלולשחומרבעבור' אם'שנקרא, יששההפרשרק. הכלזאתומדריגה

אתוגוזל, הנמצאיםעליקראשמואשר, ה"הקבשגוזלאמרלכך. וצורהחומר; דברים' בבוישדברוכל. ההצור
יתברךהשםאלכי, ישחילוקאך. הכלליכחומעלתמעלתםלפי, הכלכןגםשאליהבעבור, ישראלכנסת

באמיתתלא-מהבדברהנמצאיםכללהשמצטרפיםאחרישראלכנסתוגם, כלםהנמצאיםמצטרפים
נמצא. לבעלהשהיאהאשהכמו, יתברךהשםאלכןגםהיאישראלכנסתאז-החומריבמציאתםרק, מציאתם

כי, יתברךהשםאלשהיאכמולאאך, רשותםתחתכללהםנתןיתברךשהשם, ישראללכנסתהואשהכל
, שלהםהחומריבמציאותישראלכנסתתחתאותםונתן, יתברךהשםשלהםמציאתםאמיתתמצדהנמצאים

; הכלה"להקבהמציאותאז, ה"להקבישראלוכנסת, ישראללכנסתהםשכאשרעד, ישראללכנסתהםובזה
'.גפסוק'כפרק-ויקראעלאריהגורמהר"ל, –ישראלכנסתידיעלוזהו, חומרןובצדצורתןבצד

לכםאותואקבעאניחנםשלבכיהכיתםבאתםה"הקבאמר, היהבאבתשעההיוםאותויוחנןרביאמר15
תבכהראשוןבחורבןבכה) ב"עקדסנהדרין(ל"חזודרשו, ובשניהבראשונההביתבושחרב, לדורותבכיה

ביתממלכתעלתבכהישראלממלכתעלבכה, תבכהבכה) כג, ארבהאיכה(בודרשוועוד. שניבחורבן
:ובנימיןיהודהעלתבכההשבטיםעשרתעלבכה, ציוןעלתבכהירושליםעלבכה, יהודה

לאבאהליהםוירגנו) כה, קושם(שכתובהוא, בגלותלישראלוהפיזורהחורבןנגזרהזהשבלילהמצינוועוד
, כ(ביחזקאלכתיבוכן, בארצותולזרותםבגויםזרעםולהפילבמדבראותםלהפיללהםידווישא' הבקולשמעו

ומןהתורהמןמפורשלךהרי. בארצותאותםולזרותבגויםאותםלהפיץבמדברלהםידיאתנשאתיאניגם) כג
.'א', ידמדברב,בחיירבנו-. האומותביןמפוזריןשיהיולדורותהוקבעהזושבכיההכתוביםומןהנביאים
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שכחו "חיה ותן לחיות", זה המבט של דתן ואבירם, , בשקטבות ובטטותיאקצת גוויכולת לאכול 

. 16שבבניינה הגשמי והרוחני תלוי אושר האנושות כולהו, 'שזו היא ארץ ה

הפלשתי 'פחד ממה אתה מפחד? ממי אתה מפחד? אתה ממ–כלל ישראלולכן אם אתה מחובר ל

בלבישת שריון נוסיתא מעולם ל? אתה נער צעיר, רועה צאן פשוט, לא למוד מלחמה, 17'הערל

הוא בחוצפתו ויהירותו ו,מכף רגל ועד ראשאימתני חבוש שריוןהענק,גליתאילו קשקשים, ו

ן מנכס לנטל ולחסרוייהפךהזהשריון הוהנה ברצות ה', דווקא. 'מחרף מערכות אלוהים חיים'

.במצחויספוג פגיעה ישירה של אבן קלעהוא כתוצאה מהכבדות שלומשום שדווקא 

', .אתה בא אלי בחרב וחנית..': לגליתדודאומר.דוד מלא ביטחון בקב"ה, ב'אלקי מערכות ישראל'

? "וצאצאיו חתם 18בריתהעם עומם קדושת הייעוד של לשל הערל הזה, חניתהוחרבהשוותמה

זרעו אחריו לתת להם את ארץ נחלתו, את וברית אשר כרת ה' את אברהםה..". באות ברית קודש.

והפרזיהאמריהחתיהכנעניארץאתלתתהבריתעמווכרותלפניךנאמןלבבואתומצאת'

ותר חרב וחנית יוכי ' (נחמיה ט', ח')אתהצדיקכידבריךאתותקםלזרעולתתוהגרגשיוהיבוסי

לקחת אבל לא ,ליטול את החייםאמנם, מסוגלותחרב וחנית !?שראליה' עם עמובריתחזקות מ

.חייו ולמלחמתודווקא מי שיש משמעות לבאמת, במלחמה מנצחבעוד ששמעותם! מהם את מ

תכנגד חמשהיו הללו האבנים ש,חז"ל אומרים'.חלוקי אבניםרק ב'מקל ובחמוש ,נער צעירדוד, 

. (תהילים מב', ג')מתי אבוא ואראה פני אלוקים"לוקים,מאה נפשי לאצ', חמוש ב19'תהלים'הספרי 

תפילת 'עלינו לשבח'.-'לתקן עולם במלכות שדי' 16
המשך השיחה, אודות דוד וגלית לקוחים מפרק זה.כל שאר הפסוקים ב–שמואל א', יז', לו 17
ראה בבלי, נדרים ,דף לא.18
וכשהיסוד הפנימי הוא ממולא בלשד חיי אמת וצדק, אז כל מה שמתלקט אל קרבו מן החוץ מיד מתברר, 19

והחלקים הרעים, שהם כמו סיגים, נדחים בתוקף כח החיים הפנימיים, ונשאר הזך והטהור, הנלקט מכל דבר  
אפשר כלל שלא יאירו גם שמה. איזה ניצוצי אורה. "שאול ואבדון -ענין, שהוא נמצא אפילו בעמקי החושך, שאיו

נגד ד' אף כי לבות בני אדם" [משלי]. אמנם מפני שהאדם ראוי שישתוקק להיטיב מטובו לזולתו, לעמו ולכלל 
סגנונים שונים ירבה כח. הסברתו האדם כפי היכולת, מצד ההשפעה ודאי כל מה שיתוסף לו יד ושם בשפות ו

והשפעתו, וכל דיבור ודיבור שיצא מפי הקב"ה נתחלק לשבעים לשון, ד' אלקים יתן אמר המבשרות צבא רב 
[שבת]. אבל מי שחושב, שעל חשבון הבירור השכלי, שהוא היסוד העצמי, יכניס את ההשלמה הבלשנית, עד 

ת הדמות השכלית ממטבע שלו. והשם הוא, התחלת הלשון, שממנה יבנה. בנין לאומה ולאדם, הרי זה ממעט א
"ויקרא האדם שמות", והנפילים, שנפלו ושהפילו את העולם [מדרש], "המה הגבורים אשר מעולם אנשי השם", 
שהביאו שממון לעולם [שם]. "אשר אמרו ללשוננו נגביר, שפתינו אתנו, מי אדון לנו". ורוח ד' למלא את כל 

הופיעה על בחיר המין האנושי, שקרא את עצמו ערל שפתים, כבד פה וכבד לשון. וכן מחשכי העולם אורה 
הדבר הולך ג"כ בדור היותר מאוחר, במי שמתדבק לשתות ממים הנאמנים, שמשם יצא אדון הנביאים, "כי מן 

ר או ערל בש-ולא במי שהוא חמוש בכלי נשק כבדים אנו צריכים להכות את הפלשתי הערל, המים משיתיהו". 
, המחרף מערכות אלקים חיים ומערכות ישראל, כי לפעמים יאמר דוד הקטן "כי לא נסיתי באלה", -ערל לב 

כשירצה שאול להלביש אותו מדיו, כ"א בחמשה חלוקי אבנים מן הנחל, שמשימם בילקוט הרועים, בקלע ובאבן, 
אחד ע"י הרועים, המתלקטים כולם חמשה חומשי תורה וחמש תיבות, ש"י ד' אלקינו ד', שהם מתכנסים בתיבת

בכל דור ודור, לבאר ולהסביר עומק חכמת דעת ד' אחד ואורה של תורה, בצירוף קטן של סגנון נהוג בתכסיסי 
חניתו, -מלחמה, כקלע ואבן, אע"פ שאינו דומה כלל לקובע נחשת ושריון קשקשים של גלית, לא לחרבו ולא לעץ

נושא הצינה שלפניו, מ"מ הלא הוא בא בחרב ובחנית, ודוד בא אליו בשם שהוא כמנור אורגים, ולא לחוצפתו של
ד' אלקי מערכות ישראל אשר חרף, ע"כ תטבע האבן במצחת הנחשת של מצח אשה זונה, ואח"כ תהי גם חרבו 
של גלית ביד דוד [תוכן רמזים מתיקוני זוהר]. והדוגמא נוהגת מאד בדור זה של עקבא דמשיחא, אשר חרפו 

'.לבאגרת ח"א,הראיהאגרות, ברוך ד' לעולם או"א. ד' אשר חרפו עקבות משיחךאויביך
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על עמך'אלו ש'? משנאיך' ו'ךיביאו'הםמי .(תהילים פג')'מזמור לאסףשיר 'הוא שלמדנו את 

צורי, המלמד ידי לקרב, 'ה' שהוא זה שיודע '.לכו ונכחידם מגוי'אמרו אלו ש, 'יערימו סוד

בניסיון ואויב המולישירות תייצב מהוא לא מפחד, ון,ולכאצבעותי למלחמה' (תהילים קמד', ב')

וכאן, דוד מלמד אותנו עוד שנופל ארצהתישל גלבמצחדיוקהאבן בהוא קולע את,שלוהראשון

בשאר ואייענה בשקט'-ב'שקט , הוא לא מסתפק ב'מכת הרתעה'לימינו, מאודלקח חשוב

מו מזנק לעבר גלית וממית אותו ב, הברורוחותר להכרעת קרב מהירה הוא ...נוסחאות מוזרות

, עמוולוקח אותו ו את ראשכורתבאמצעותהוידיו ולאחר מכן שולף את חרב גלית מתערה

של אותה ' אל מנאר' או 'אל ג'זירה'מאחר כך מעשה שימנע.20הרתעתיכהוכחה לניצחונו וכצעד 

, פן תשמחנה בנות פלישתים'פן ...יודע עם מי יש לו עסקדוד .תקופה, לטעון שגלית ניצח..

אשר בנוב ה' במשכן רת מלמשת, הופקדה ישל גלוחרב(שמואל ב', א')."תעלוזנה בנות הערלים

מפני שאול. ברחזמן שלרשותו בחזרה בהעד שדוד מקבל,עיר הכוהנים

ממצב של ועובר, ? 21שכזהפרק זמן קצרבגדול כל כךתודעתי וממשיעובר מהפךעם ישראלכיצד

''וסו מפניו ויראו מאוד' (שמואל א' יז'וינ מנוסה מ(שם, נג')'את מחניהםַוָּיׁשֹּסּו, כד') למצב של 

. , כדודיכול להתרחש רק מכוחם של אנשי אמונההמהפך ז?למתקפה

מה תולעת זו אין כוחה אלא בפיה, –. "אל תראי תולעת יעקב אין כוחם אלא בפיהםאנשי אמונה

'וחנני וענניאקולי אקרה'מעש"." (תנחומא בשלח ט')22א בפיהםכך ישראל, אין כוחם אל

.אז שערי שמים פתוחים בפניואמתילה', והוא בוכה בכיכל לבו. כשאדם קורא בכז', ז')(תהילים

יש כאלו שמאוד אוהבים ...לאומיסוג של תחביבהפך לכמעט , עד שזהכי מזויףבהיום יש הרבה 

שמדוברהיאלבכיביחסשל אנשי אמונההראשוניתהעמדהועל כן, להרבות ב'בכייה של חינם'.

דרכים מחפשיםהם ?לבכיזמןישלמי, מעשהעשותבטוח בה' וללרךוציש שמשום, בחולשה

נבוע חייבת להזאתלמד אותנו שהעשייהזאת, דוד המלך מיחד עם להיטיב את המצב בפועל. 

'שפכי כמים לבך נוכח , הוא זה שבונה אותולבמכל הבכי אמתישדווקא,מתוך אמונה שורשית

על נפילת גיבורי כך,-באופן מופלא כלועל כן, דוד הוא זה שמסוגל לקונןפני ה'' (איכה, ב', יט').

(שמואל ..הצבי ישראל על במותיך חלל...'ויקונן דוד על שאול ועל יהונתן בנו.. 23ישראל במערכה

חולשה. הבכי בכי של אינושלוהבכימואל ב', א' יט').(שבוכה על אבשלום בנודוד, בהמשךב')

סירוב תוך , 24תלות מוחלטת בבוראהוגעגועהצימאון, התאהמביע, הה'פנייה כלפיהוא ,שלו

.ה הלקויולהשלים עם ההו

, יילחםלאישראלשרק, ממשערבזאביהיוכולםשהשכניםבשעה, כללהיהאפשראי, המלחמותוענייני20
גםהפראיםעלפחדלהפילגםמאודמוכרחהיה, ואדרבא; שאריתםאתו"חומכליםכולםמתקבציםהיושאז

אתלדחוקלאאבל, להיותצריכהשהיאלמההאנושיותאתלהביאצפיהעםרק, אכזריותהנהגותידיעל
).ק' עמ, פטאגרת', אהראיהאגרות, קוקה"הראי" (השעה

שגיבור ישראל, אל"מ דרור וינברג הי"ד, הכין עבודה מפורטת בנושא זה במסגרת קורס פיקוד הדבר,מעניין21
על פרק מופלא זה שבספר שמואל (בסיועו של הרב יוסף קלנר), כך שמעתי מפי הרב אלישע ומטה של צה"ל, 

ואכן, דרור הי"ד, הביא עמו רוח אחרת של לחימה לצה"ל.וישלצקי.
ראה מהר"ל, 'גור אריה', במדבר כא', לה'.22
על כל ,אפיסה, לכךאומר "כי על דבר שהוא בטול מציאות שייך הורדת דמעות, כי הורדת דמעות הוא גם כן23

מהר"ל, באר הגולה, באר רביעי.–הפסד יש בכייה והורדת דמעות". 
עיין 24
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אותי חברתהדמעות, מהורדת .המצומצםוא ההכרה במגבלות של האני הפרטי, התי,מהאהבכי

וכפי שפוסק .26לא מפחדועל כן אניטהר נין, אני ר למעיחבתני מ. כשא25למעיין,ןלמקור

שעלוידעצרהבעתומושיעוישראלמקוהעלישעןהמלחמהבקשרישיכנסומאחר': 27רמב"םה

'.יפחדולאייראולאבכפונפשווישיםמלחמהעושההואהשםיחוד

איך נעביר את הצום? נקום ,'יום מבאס', זה לא רק ש'יעבור כבר'אינותשעה באב צריך לדעת, 

עד צאת הכוכבים. מי שעושה את זה, אולי הוא שמר על 'לשרוד'צריך רק נסתובב, ,מאוחר, נשחק

רכוש הרוחני האדיר של היום הזה.ההלכה ה'יבשה', אבל הוא הפסיד את כל ה

הרבה ? כל כךאיך אפשר להבין זאת(תענית ל:) 'שמחתהכל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה ב'

פרי 'צדוק הכהן מלובלין בבירמלמד אותנו?!ולא זכו לראות בבניינהעל ירושלים דורות התאבלו 

. 28בהווה, עכשיו הוא רואה–, אלא זוכה ' (לשון עתיד)ינהייזכה ויראה בבנ'בגמראב, לא כתו'צדיק

וא גם שחק.ויחד עם בכיו המבית קודש הקודשיםא(מכות כד:) שרואה שועל יוצרבי עקיבאכמו 

ישראל, הוא לא זכה לראות את 'מלחמת ששת הימים' אבל דינתתקומת מאת לא זכה לראות הוא

ראה את שתי הנבואות ,ועל כן'כלל ישראל',חיהוא .תומתקיימןתואבעיני רוחו הוא ראה 

אתראה גם ר"ע, עם זאת,יחד נבואת הפורענות של אוריה, רק התקיימהבפועל מתקיימות.

ניחמתנו, עקיבא עקיבאלואמרוהזהבלשון',גם היא מתוך השברמתקיימת זכריהשלותנבוא

ניחמתנו'.

'סבל מחפש משמעות':–הקינות .ג

כלאתגם הוא כואב .חורבן הביתותף בצער ישראל, מי שכואב את כאב ישראל, כואב אתשמי ש

פיוטי ראשי הפרקים של ל תעברו עאם עם ישראל מאז ועד היום.היו בשן והצרות החורבימי

מזיכרון החל .סבל של עם ישראלגבורה והמסע בהיסטוריית רוויית הממש וזהש, תראוהקינות

גם להתחלת ובדורנו זכינו, 'בצאתי מירושלים'החורבן, עד , 'בצאתי ממצרים',יציאת מצרים

מדברמו החלשלנהציבוריותהמסע הזה עובר בכל התחנות'בשובי לירושלים'. ההתקיימות של

אכזריות 'מלכות רביעית' חורבן הבית השני,הרוגי מלכות,שרת עהראשון, המקדשביתימי , סיני

בדור השואה הנוראההקינות שחוברו על , עד בצרפתמסעי הצלב, שריפת התלמוד(רומא), 

בשעה וחצי.-אלפים שנה בת שלושתהיסטוריה שלשל שייכות ל'מסע'אנו עוברים .האחרון

והכוונהההכנעהממעמקייוצאותהדמעות'ה.לבברכות-שערי דמעה לא ננעלו אע"פ ששערי תפילה ננעלו,25
אורה רבקה וינרוט, 'שפכי כד הקמח לרבינו בחיי, תענית. (מובא אצל –' ונדכהנשברלבעלעדותוהםהרצויה

כמים לבך', אב תשע"א).
.סברכותבבלי, ). 'יד',יגישעיה" (חטאיםבציוןפחדו"26
ספר שופטים, הלכות מלכים ומלחמותיהם, פרק ז', טו'.27
איןובוודאיבשמחתהורואהזוכהירושליםעלהמתאבלכל) ב"ע' לשם(ל"זאמרםפיעלבזהלומריש28

שיזכהעלהמכווןאיןוגם. כךכלימיםהאריכולאהםהלאכי, בחייוהמקדשביתבבניןלראותשזוכההפירוש
צדיקיםכולםועמךשנאמרכמוהבאלעולםיזכוישראלכלהלאאזכי, המקדשביתבניןויראההמתיםלתחיית
מרגישהואהאבלבעתעודורואהשזוכההואהמכווןאמנם'. וכוהמתאבלכלדוקאזהומהארץירשולעולם
החורבןבעתתורךשריליהודישאמרטייעאההואעל') אאיכה(במדרשהנזכרכעניןוהוא. השמחההארת

שםשאמרוכמוהשורגעיתידיעלזאתאתוהכירמשיחנולדשכברשהרגישמפניתורךאסורלואמרומיד
בצפצוףהיינו, בטיירערומיםעניןוזהלעםבשלבאתוןשמצינוכמומהאדםהרגשהיותרלהםיששהםמפני

באמתשהואמשיחשלהישועהשלוהאבלבזמןמידלראותיוכלהקדושההרגשידיעלהאדםגםומהעופות
'.טזאות,דבריםפרשת',צדיקפרי'ספר.לכךראויהדוריהיהאםלבואשנהבכלמוכן
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השנה ואפשר גם אחרת....ולסמן 'וי'סייםהעיקר להבזק,אפשר לקרוא את הקינות במהירות

תבונן בנושא של הקינה לפני שאתה מתחיל , ת'קינות מבוארות'קח אתה מחליט לנסות אחרת. 

סתכל על להגיד אותה, ותנסה להרגיש שאתה מקונן עכשיו על משהו שמשפיע באמת על חייך. ת

, אתה מסוגל עכשיו באמת להיות ירמיהו ולקונן על המלך 'ירמיהו על יאשיהוויקונן':המילים

?!29'ליצני הדור'בגלל שדבק בו חטא', שנהרג רוח אפינו משיח ה''יאשיהו, ,הכביר הזה

איש התנבא אודותיו כבר ,שנה לפני לידתושלוש מאות. יותר ממאודיאשהו היה מלך מיוחד 

קץ בכך וישים ובדןבבית אלות ירבעםמזבחאת תץ נ, בתור האיש שי(מלכים א', יג', ב')האלוהים

יאשיהו לאחר חורבן ממלכת ישראל, .לוג הרוחני והתרבותי בין ממלכת ישראל וממלכת יהודהילפ

הכבירה האחראי הבלעדי למהפכה הרוחניתיההו.(מגילה יד:)מעשרת השבטיםאף מלך על חלק

ה' אלשבאשרמלךלפניוהיהלאכמהו'ו:הכתוב מעיד עליווחידוש הברית בין ה' לעם ישראל ו

' (מלכים ב', כג', כה')כמהוקםלאואחריומשהתורתככלמאדוובכלנפשוובכללבבובכל

פרעה עםלא היה נופל בקרב ,יאשיהוהמלך הצדיק הזה,בואו ונחשוב מה היה יכול לקרות אם

הל היויה, הכדזו ממש טרג.נראית אחרת לגמרייתהיהשלנו כל ההיסטוריה (שם, כט').הנכ

.משתנה

, עשרים שנההיה חי עוד למשל,אם הרב קוקנמשיך לרגע באותו קו מחשבה, מה היה יכול לקרות 

היה כותב לנו ? הוא מן הסתםאת תקומת מדינת ישראלותראזוכה לההיו) 70(הוא נפטר צעיר בן 

מעמיד עוד ,התקומהעם פלאי עם נוראות השואה ומתמודד,'אורות'ספר של עוד כמה כרכים

תחת הנהגתו ולא היינו יםמתאחדוהיבארץוהחרדיהציבור הדתיותלמידים רבים וחשובים

כמה טוב ,עוד קצתרק אם האר"י ז"ל או הרמח"ל היו חיים . וכן,פנימיתסובלים כל כך ממחלוקת

פעמים אלו שנות חייו שניתנו לו מן לפעמים צדיק נלקח בעוונות הדור, ולבעולם. אז היה 

השמיים.

אנו קל'),(תהילים'שיר המעלות'ב.30ר מקאליב"אדמושל המעניין ירוש פבעניין זהראיתי

שה' יאריך את ימי אנו מבקשיםשהוא מסבירמה הכוונה? .'ורוח קדשך אל תקח ממנו'מבקשים:

.בעוונותינואתנולא יסתלקו משהם נקראים 'רוח קדשך', ושהםצדיקי הדור, 

אלוקינוביתכשריפתצדיקיםמיתתשקולה"הרב עובדיה יוסף זצ"ל, הגאון השנה הסתלק מאתנו, 

אם ה,י"רששם , מסביר (במדבר יג', כ')'היש בה עץ אם אין'למרגלים אומרמשה רבנו.(ר"ה, יח.)

, והרוחנית 'ברזל פיזיתכיפת', ויש 'כיפת ברזל רוחנית'יש .יהם בזכותוגן עלאדם כשר שייש שם 

, אז אולי אם הכיפה הזאת 31הצדיקים הם המפעילים את 'כיפת הברזל הרוחנית'.מתלבשת בפיזית

וד חייל היה חוזר ע,אולי, ובעזההנגמ"ש לא היה עולה על מטעןייתכן ו, חזקהקצת יותר תהיהי

כל זה הרהר בנסה לת.תורה זה גבורה.למנהיגים שלנוקצת גבורההייתה עוד ו, בשלוםלביתו

'.ויקונן ירמיהו על יאשיהו'ב

ע"פ, פתיחתא לאיכה רבה כב'.-אשיהו' קינות לתשעה באב, קינה יא', 'ויקונן ירמיה על י29
זמנואתמקדישו, השואהניצולהואמקאליבר"האדמו,)ד"תרפ(יליד השליט"א,טאובמנדלמנחםביר30

' וספרים נוספים.התפילה בשם: 'קול מנחםסידורלפירושחיבר .השואהקדושישלמורשתםלהנצחת
'רבי רבי דטב ליה לישראל בצלותיה מרתיכין –שראל ופרשיו' 'אבי אבי רכב י-' , יד'מלכים ב', יגראה: 31

רלב"ג.-ומפרשין' תרגום יונתן. 'כי הוא גבורת ישראל וכחם בו ינצחו מלחמותיהם בעצותיו שיתן להם בדבר ה' 
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תבכה על גולת אירופה .על 'ארזי הלבנון אדירי התורה'מעומק הלבבכההקינות, תתבאמיר

ת שתבכה על שלוובכללם .על חללי ארץ ישראלולי צה"ל לתבכה על ח.ת אשולתה למאכישהי

קצתאפשר ללכת .ביישתתלאתבכה,.32מסרו נפשם עקד"הוחציהקדושים, שרק לפני חודש

תרגיש יותר בנוח להביע שהו שאתה לא מכיר, וכך יהצידה, לא לשבת ליד חברים, לשבת ליד מ

תרצה להיות לפני שתתחיל באמירתם, , עצום עיניים, ו'קינות'קח לךתפוס פינה, .33את הרגשות

הןת, ולא תבין איך גמרו הקינויי,ופתאוםעם ישראל ומתוך כך, גם לעצמך.קצת יותר מחובר ל

. אני רוצה החוצההוציאמה לכל כך הרבה עוד יש לי והתחלנו, עכשיו רק הרי .כל כך מהרונגמר

להיות שייך. 

אתם בוודאי יודעים, ר.לישיבה, בחור נורא מוז, הגיע אלינו'מרכז הרב'כשלמדתי בישיבת 

דפס עם החולצה א', לבוש במשנהלישיבה, בחור הגיע .ובהקמתורני לישיבה גבוהה יש אופי ש

.של נגני מוזיקהגדולות אוזניות ובאוזניו,מעליה הוא לבש מעיל עור מבריק, של להקת רוק כבד, 

הוא למד ,כן:אמרו לו?הוא נכנס לתוך בית המדרש ושאל: פה זה הישיבה של דרור וינברג

יוסי למד בישיבה למוד כאן. נעים מאוד קוראים לי יוסי, באתי ל.מצוין:אמר'.ישיבה לצעירים'ב

אל"מ ,למוד בישיבה שבה צמח גיבור ישראללהחליט שהוא רוצה תיכונית ועם סיום כיתה יב', 

כך הוא נכנס לישיבה, בהתחלה לספרייה אחר כך גם לבית המדרש, אל הקודש .דרור וינברג הי"ד

פנימה. 

כבר. ואתה עבורךב ומה רעיודע מה טואנשים כלליים אתה עובר שינוי. אתה כשאתה מחובר ל

האי 'להצטער עבורומה שבאמת כדאי לאלא על מצומצמתנוחות פרטיתענייני מצטער על לא 

.ת' (שם)בכיא קודאי על דא 'החסרה,, על מעלת ירושלים' (ברכות ה:) פרא דבלי בארעאשו

רי מות שני אח'בפרשת של שחרית, את התורה יקרלפני ים, מובאכיפורהליום חלק מהמחזוריםב

איך?!מה זאת אומרתאבל כיצד?.34בני אהרוןשיש למרר בבכי על מיתת(ויקרא, טז')'בני אהרון

אלא שלפעמים אנו כל כך כהים רגשית שאנו ?לאאו שכה או שאתה בו! תבכה: לךלהגידאפשר

זה לא בכי של חולשה, זה בכי של ,אבל,זאתוצריך לגלות לנולבכותראויאפילו לא יודעים שכאן 

. 'רצוננו לראות את מלכנו':מבקשבכי שדביקות, ותעצומות, זה בכי של שייכות

קום ...ה לאמרשאל יהושע בן נון משרת מ'ויאמר ה'ח'),.. (דברים, לד',ויתמו ימי בכי אבל משה'

.35?!היית אדישאו תעצלת לא ה?באבלו של צדיקעסקתג').-(יהושע, א', ב''עבור את הירדן הזה

מה היה אכפת ':36פעם ואמרהרצי"ה בכהמו"ר תפוש מה איבדנו בשואה?!לוכי אפשר בכלל 

מה היה אכפת לרשעים הללו ?!היה חי עוד קצתהי"דרבי מנחם זמבההגאון לרשעים הללו אם 

'?!יםבחיעוד קצת נשאר היה הי"דוסרמן אלחנןבירהגאון אם היה 

, בחורי הישיבה, שנחטפו ונרצחו בדרכם לביתם, סיון עד שאער, ואייל יפרח הי"ד-נפתלי פרנקל, גיל32
תשע"ד.

יש כאלה, שלהם יותר נוח לבכות דווקא ליד אנשים מוכרים. כל אחד ייעשה מה שיותר טוב עבורו.33
"נוהגין אנשי מעשה למרר בבכי בעת קריאת הפסוק: 'אחרי מות שני בני אהרן' ולהוריד דמעות על סילוקן של 34

ן לב לשוב מעבירות שבידו, והחי צדיקים, והיא סגולה לכפר שלא ימותו בניו בחייו. והעיקר בזה שעל ידי זה, יית
יתן אל לבו, אם בצדיקים כאלו פגעה מידת הדין על חטא קל, מה יעשו מלאי עוון. והתשובה רצויה ומקובלת 

ביותר בעת עשיית מצוה. מטה אפרים, סעיף נא'.
שבת קה:.-בחייו ' לקוברוראוי-חכםשלבהספדוהמתעצלכל: רבאמריהודה'אמר רב35
יחות הרצי"ה, שואה.ראה ש36
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ם ימרשימת מעלות רוחניות שבטלו משמת חכ, (פרק טו', טו')סוטהמסכת סוף במביאהמשנהה

,אנשי הסגולה(שם, משנה יב').בית המקדשןרבוחשל ישירהמשך הוא שםהאובדן כל, מיוחדים

אתה ,קודשאנשי המחובר לר לסגולה,מחוב. אם אתה 37זה דבר אחדובית המקדש,אנשי קודש

הופעת '. תתפלל גם עבור 38ךותן חלקנו בתורתבקשת 'עם , 'יבנה המקדשכמיהת 'יודע לאחד את

פרק הוויות?! ומי יתרץ שברים?!'מי יפשי משוטיך...תו, על 39'חגרי שק,תורה,תורה'התורה.

ם לעמוד פרץ, דוחים את גיבורי,אמונהאנשי גם צריכים להיותהם ,גדולי תורה,אנשי קודש

היו לנו לחומה.,ותהגזר

מיוחדת: ריבוי אמונה.היה צורך בתרופה,נפילה אמוניתשל היה תוצאהש,חטא המרגליםלאחר 

'בה' אלוקיכםבדבר הזה אינכם מאמיניםו':הקלקול הואשורש והיותשהבינויהושע וכלב, 

'טובה ע"י תוספת אמונהכי אם,וניתן לרפא,(במדבר יג', לא')'חזק הוא ממנו'ו, (דברים, א', לב')

.הארץ מאוד מאוד' (שם יד', ז')

את ישראל לארצו, אם אתה מאמין מחזירושהואישראלםבעבחר' שהאתה מאמין אם 

'קץ המגולה'התממשות קביעת חז"ל אודות הבו') לז-'לופרק, יחזקאל(הנביאיםדבריבהתקיימות

אמרועצרתיהמולידאניאם,'היאמראולידולאאשבירהאני'פחד?לישה מאז מ(סנהדרין צח.)

.), ט''ישעיהו סו(' אלהיך

"כי נפלתי קמתי".ד

קמים מנפילה תודעתית ציבורית, כיצד, ישראלעםבאמונההלימוד הזה, כיצד מרבים המקור של 

של ביטול הצום והפיכתו כעת, משום שהעתידכבר .40נקרא מועדיום זה .תשעה באבהוא יום

כבר עכשיו, -' כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה'נוכח בהווה.כבר)'יט'ח,זכריה(ליום שמחה

כי מי שרואה את חורבן גוש קטיף הוא גם רואה יסורים,ילשון הווה, עם כל הצער ולמרות כל ה

לחוץויציאה. נפשבלאשלהגוףהואאנחנורקונשארנוראשנועטרתרוחנויצאההביתשחרב'כי מעת37
היומקוםומכל. בשרינוהאוכליםכוכביםהעובדימןלהצילבידינוואיןעלינומסובבתורימההקברהואלארץ

העצמותעדייןהיומקוםומכל. פיזוראחרפיזוררונפזוהעצמותהבשרשנרקבעדגדולותוישיבותחבורות
מאתנורקבתרוודאלאנשארולאהעצמותשנרקבועדהגוףמעמידישבישראלחכמיםשהתלמידיקיימות
(כוקומימעפרהתנעריהמתיםלתחיתעתהמקויןואנחנו. נפשנולעפרשחהעפרונעשה ויערה) ב"נישעיה' 

.)ג"תרעוילנאמהדורת(לה' עמ, דצניעותאלספראא"רהגביאור-.עלינוממרוםרוח
ביתהעולםבכללכך, השכלששםוהמוחהחיותשממנוהלב, האדםעיקרוהמוחהלבשבאדם'כי כמו38

המקדש והתורה עיקר מציאות העולם. וכמו שהלב הוא באמצע האדם וממנו מקבלים חיות ושפע כל האברים, 
מקבלים כל הארצות חיות ושפע. וכמו שהמוח שם שכל האדם, כך התורה כך בית המקדש באמצע העולם ממנו

שכל העולם, נמצא התורה ובית המקדש הם עיקר הנמצאים, ואלו שני דברים הם צמודים ביחד תמיד, כי בית 
המקדש הוא בארץ והוא שלימות העולם הגשמי, והתורה היא שכלית, ולפיכך על אלו שני דברים אומרים תמיד 

ן שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך, לומר שיתן חלקנו בדבר שנחשב מציאות דוקא יהי רצו
ח'.פרק,גבורות השם למהר"ל-' ולא בדברים בטלים.

ּופֹוְרֵׂשיָמׁשֹוַּטיִךְ יּתֹוְפׂשֵ ַעלַּתְמרּוִריםִמְסַּפדָלךְ ֲעִׂשי'ּתֹוָרה ּתֹוָרה ִחְגִרי ַׂשק ְוִהְתַּפְּלִׁשי ֲּבָפִרים ֵאֶבל ָיִחיד39
ְיַקֶּצהִמיִמְסּתֹוִריםּוְמַגֵּליְצפּוַנִיךְ ְמַפְענֵחיֲהדּוִריםְמַיְּׁשֵריַמֲעָרֵכךְ עֹוְרֵכיַאִּדיִריםְּבַמִיםְוחֹוְבַלִיךְ ַמָּלַחִיךְ ִמְכמֹוִרים
ַמֲעַמַּקִיךְ ְיַׂשֵּדדִמיְנָדִריםַיֲערֹוךְ ּוִמיְנִזירֹותַיְפִליאִמיְׁשָבִריםֵרץְיתָ ּוִמיֲהוַּיֹותְיָפֵרקִמיֶּבָהִריםְיַסּתעתּוִמיִּבְגָבעֹות

קינות לתשעה באב.-' ִגּבֹוִריםוְָנְפלּוָאְבדּוִמְלָחָמהְּכֵליַלְּׁשִעיםוְָיׁשּובִמְלַחְמֶּתךְ ִיְלחֹוםּוִמיִאָּכִריםְוַחּתּו
-"מועדדמקרימשוםפניהםעלנופליםואין, שעה באבבת) אשריהגהות) (ותסליחולא, (תחנוןאומרים"אין40

, סע' ד'.'שו"ע, או"ח, סי' תקנט
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כבר זאת,אהוגושים חשובים אחרים, הוא רשילה, ו-ש עליאת בניין גוש טלמונים, וגוש עציון, וגו

. הווהב

למעלה אתה רואה את הגלויות מתקבצות, אתה רואה.שבה אנחנו חיים היוםמציאותבתתבונן

תורה בארץ ריבויכזהההימתי ?בהיסטוריהכזהתי היה דברמ.יהודים בארץ ישראל6,300,000-מ

מתי ,41?מעדנים מצויים כעפר'הוש'עצוםתה תקופה שהיה בה שפע כלכלי ימתי הי?ישראל

!?בעברתה תקופה כזאתיהי

שאלת את עצמך האם ?!ההודית לה' על כך שאתה חי בדור הזזכית לחיות בדור הזה. האםאתה

,?, איך אני אתרום יותר את החלק שליהמשך המהלך הזהום למה אני צריך לעשות על מנת לתר

אחד.מהלךזה ,לוהכ,אזרחותמי בצבא ומי במי בקודש ומי בחול, מי בישיבה ומי בעבודה,

בעיקרהואעל המתהאבל,).סנהדרין מז(שהוא עבור המת ספדבשונה מן ההגם באבל פרטי, 

, מדוע? כי 'מלכת אל בית המשתה,טוב לכת אל בית אבל':המלךוכבר אמר שלמה.עבור קרוביו

ל מי שביום הזה, כיותר.כלליף לאבל ולצער נעשהתכל מי ששו(קהלת ז', ב').'תן אל לבויחי יה'ו

בישועה, ובנחמה ותראמסוגלות להמו את אותצהוא מפתח בעעל ירושלים,קצת יותר מתאבל

זהודבר): '(פרק יט'ישריםמסילת 'שמביא ה(רבה, פרק יג')'התנא דבי אליהו'פי שמלמדנו כ

עלומתאנח, לאמתותורהדבריבושישמישראלחכםכל: אמרול"זבי אליהודבתנאביארוהו

שתצמחולישועההמקדשביתולכבודירושליםלכבודומיצרוהוומתא, ימיוכלה"הקבשלכבודו

.בדבריו..הקודשלרוחזוכה, גליותולכינוסבקרוב

על שחרור זעק בסעודת ההודיה בישיבת 'מרכז הרב', מו"ר הרצי"ה קוק,זתשכ"הביום העצמאות 

ל לשחרר את "אפילו לא היו תכניות למטכ?!על זה אזחלםמי .42עבר הירדןושכם, יריחוחברון,

תלמידו של הרצי"ה, ,פרצה המלחמה ופתאום,שה שבועותושללאחר.ירושלים, זה היה רחוק

, ותוך כדי ההסתערותמשחררי ירושליםבין עצמו תמוצא אמספר שהואזצ"ל,נרהרב בני אייז

. לאחר המלחמה הוא שאל את הרצי"ה, איך הרב ידע? מהדהדים באוזניורבואת דברי הוא שומע

ענייני זוכה לרוח הקודש בדבריו..43"לא הכינותי נאום, נדברתי,האמן לי,בנימין"הרב ענה לו: 

.45ודאי קשורה לכךוארץ ישראל 44גאולה של עם ישראל זה רוח הקודש

זה אבל על מה שעוד לא זכינו אליו, בוכים על מה שעוד לא מתוקן,.אנו אומנם בוכיםערב הזה, ה

,עדיין צריך לבכות ולהתאבל, כעת החורבןאת זמן אנחנו כבר סיימנו שום מש.בכי של חורבןלא

הגלות הארוכה הסתיימה, 'הזורעים בדמעה' (תהילים קכו').,בנייןימי השל ואבלות בכי באנו,אבל

,, בתשעה באבנויששכברהעצמאות אנו מודים על מהיום ב.ותוניניסכל הבעמדוכלל ישראל 

אנו משתוקקים להשלים את מה שעוד חסר.

.המשיחימותבתיאורמלכיםהלכותבסוףם"הרמבכדברי41
ארץ ישראל'.-'מזמור יט' למדינת ישראל', נדפס בספרו 'לנתיבות ישראל' וב'שיחות הרצי"ה 42
פנימי. שמעתי מפי הרב בני אייזנר זצ"ל.ילויבנפעל, ג,'בידבר' הרוח'כמו43
זה הקץ'. תוספתא, מסכת עדויות פרק א', א'. וראה מאמר מו"ר הגר"א שפירא זצ"ל בעניין זה –'דבר ה' 44

לזכרו של הרב אליהו שלמה רענן זצ"ל.–בספר 'נשמה של שבת' 
אורות, ארץ ישראל, פסקה ב'.45
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,להסתלקותוסמוך מאוד .היה הרב ניסים פרץ זצ"ל'בית אל' בבני ברק,המקובליםראש ישיבת 

אלא משום שזוהי כלימוד זכותשהדור הזה ראוי לגאולה והדגיש שהוא לא אומר זאת אמר הוא 

וכל מי שחי בתקופה הזאת צריך לדעת שאנו חיים .כלל ישראל ראוי עכשיו לגאולה.46האמת

,עמוק,עמוקכבר אנו,אבל.47בדברקאין ספ-'ימות המשיחזה שאנו נמצאים ב'.גאולהבתקופת 

, אנחנו רוצים את הגאולה האמתית קייםאנחנו לא מסתפקים בולמרות זאת, .בתהליך הגאולה

לדי ישראל יקבלו חינוך יהודי שלם, יגלויות שלם, אנחנו רוצים שימה, אנו רוצים קיבוץלוהש

בית את ימות, רוצים לרה בשוימות, אנחנו רוצים את התלארץ ישראל בשאנחנו רוצים את

תו בדרך ה'.מקדש, רוצים להיטיב לכל העולם, להדריך אוה

!?שנה אחרי השואה ועדיין לא מגיע בן דוד: למעלה משבעים מתחנניםורבש"ע אנו פונים אל 

אנו מבקשים ,? לכן')(יהושע, ז', טיש חילול השם יותר גדול?! ו'מה תעשה לשמך הגדול'ה

, גם אם מצד (ישעיהו מח', ט')אעשה',למעני,למעני'כאמור:,מהקב"ה שלמען שמו יגאלנו

.48יש לנו עוד במה להשתפרהמעשים

הרב עמד בראש הרכב בית ,, נודע שבמשך מספר שניםל"הרב אליהו זצלאחר פטירתו של מו"ר 

זה ראוי לגאולה ושאין הדור הפסקו שםה.שיחדין של מקובלים שערכו דיונים בענייני גאולה ומ

כשהרב אליהו נפטר, לקחו את הקלסר עם כל דיוני הבית דין וקברו. 49מידת הדין יכולה לעכב

המביא את 50כמו כן, התפרסם לאחרונה ספר על הרבי מליובאוויטש זצ"ל.עם הרבביחד אותו

ורי זצ"ל סבר שאנו קרובים ידוע גם, שהרב יצחק כד. הנחרצת בעניין הגאולה בזמנינועמדתו

זכאיזכאי, זכותבלימודלא, זכאיבאמת. לגאולהזכאיישראלעם, עולםשלריבונו,ה"לקבאומראני'תמיד46
ואהרוןומשה, הקדושותואמותנו, הקדושיםאבותנוואבותאבותנו, לאואם. זכאיישראלעם, זכאי. לגאולה

התנאים, גותהזוותנאי, נביאיםשלושהשביניהםהגדולהכנסתואנשי, והנביאיםוהמלכים, ושלמהודודויוסף
, האחרוניםאחרוני, האחרונים, הראשונים, הגאונים, סבוראיורבנן, והאמוראים, האחרוניםוהתנאיםהראשונים

ריבונו, משיחצועקיםהזמןכל, חצותתיקון, נוראותבכיותובכוהמשיחבשבילנפשםאתשמסרוהצדיקיםכל
? מספיקלא? מספיקלא, לאואם. למענםתעשה? כלוםלהםמגיעלא, אלהכל, הקדושהשכינתך, עולםשל

.בגוייםיתחללשלאקודשישםלמען), א"יח"מישעיהו" (ֶאֱעֶׂשהְלַמֲעִניְלַמֲעִני"הבטחתהרי, מתי
!!! גדולהשםחילולזה, הזההאיראן, הזההטהרן, הזההפרס, השםחילולזה, עולםשלריבונוהזמןהגיעאז
. וביהמיניקשהמכהלהםיראהה"הקב. אומריםהם, השםבשם, ישראלאתלהשמידרוציםהשםבשםהם
. אחדאףבהםיגעולאבהםנגעלא, הזההדםאתשפכהלאידינו, בהםיגעאחדשאףבלי. וביהמיניה"בע

ויביא, ישראלכללעלעווןיכפררחוםוהוא. בבכוריהם–מצריםלמכה, בעצמםהם, מכותבהםיכהה"שהקב
מתוך שיחה לחנוכה של המקובל הרב ניסים פרץ זצ"ל.–רצון' יהיכןאמן. במהרהוהישועההגאולהאתלנו

הרמב"ם (הל' מלכים פרק יב' הלכה א') פוסק כשמואל (ברכות לד:), שאין בין עוה"ז לימות המשיח אלא 47
וכבר כתב מרן הרב קוק עוד שעבוד מלכויות בלבד. ואכן, מיום ה' באייר התש"ח בטל מאתנו שיעבוד מלכויות.

רק, זוהופעההתחילהמהיוםלאאמנם. לפנינוומופיעההולכתודאידגאולהאתחלתא, כןבשנת התרע"ח : '
פריולשאתענפיםלעשותהחלוישראלהריאשרמעת, להגלות) א"עצחסנהדרין(המגולההקץהתחילמאז
מקורות נוספים  בהרחבה אגרות הראי"ה ח"ג עמ' קנה. –' .זואתחלתאהתחילה, לבואקרבואשרישראללעם

בספר 'אתחלתא היא' לרב יצחק דדון.
ראה אבן שלמה לגר"א, פרק יא'.48
צילום כתב היד המקורי, פורסם באתר אינטרנט חב"די ונמצא ברשותי.49
רב לה בין הרבי ה'יחידות' האחרונת ארו'משנתו של הרבי מליובאוויטש' מאת הרב מאיר אליטוב. בספר מב50

תורה להבאת הגאולה -מסתתר דין,הרב אליטוב מוכיח שמאחורי כל הגמרות והמדרשים שנאמרו.מרדכי אליהו
שביקש מהרב אליהו להיות הדיין בעניין זה, מביא למעלה מארבעים רביהתיכף ומיד וללא ייסורים על ישראל.

ה מביא ציטוטים נגדיים. בסוף ה'יחידות' מסכים ציטוטים שונים להוכחת שיטתו והרב המשמש כדיין במעמד ז
הרב אליהו לדעת הרבי ואומר שאכן יש לפסוק מיד על בא הגאולה.
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של קדושי עליון 51גם אם אנו לא במדרגהמאוד לביאת המשיח וזוהי עמדתם של צדיקים נוספים.

ושהגאולה 'בך לציון ברחמיםונו בשיתחזינה עינ'ואנו יכולים להתפלל ולבקש מהקב"ה אלו, גם 

. ברחמים,ימה תהיה במהרהלהאמתית והש

ביחס לעם ישראל, 'חבלי משיח'.52הרב אליהוכך פסק .זהו.ראת המחיםליכבר ש'לאכלל ישר'

לדבר על זה, צריך ו.הזמן של אכילת הפירות, זמן הגאולההגיע,עכשיו.כבר מאחורינו, נגמר

ם שמסרו נפשם על קדושת השם יובזכות כל אותם צדיקמרבש"ע, לבקש את זהולתבוע את זה, 

גאלנו. וי,וינה די לצרות"מאז ומעולם, יאמר הקב

:של תפילהכוחה .ה

מציאתם וחילוצם בחיים עבוריוםשמונה עשרבמשךהתפללישראלעםכללאחר ש,בימים אלו

בירורים גופותיהם, נערכולאחר שנמצאוועם הזעזוע הציבורי , 53הקדושיםהנעריםשלושתשל 

אמוניים על כוחה של תפילה. 

ל שוהנורא איום החילול השם בוצע ,לצערנו הרבשאחרי אבל ,ילדיםאז ממש רבים מכם היו 

קרוב שבמשך חרלאוזאת, בקיץ התשס"ה,חרבת חבל קטיף וגירוש תושביו היהודים ע"י יהודיםה

כנגד ביצוע הגזירה ,יהודיםימאות אלפשל נחוש ונרחבמאבק ציבוריהתנהלשניםלשלוש 

את גדול הדור דאז, תלמידיםשאלו הנוראה, ולבסוף גברו העוונות ולא זכינו להצליח לסכלה. 

המבולבלתנגד החולשהכ54ראש הלוחמיםבעצמו ה, שהיזצ"לשפיראאברהםהרבהגאון מו"ר

ואם יאמר אדם מי אני ומה אני ספון שאתפלל על הגלות ועל ירושלים, המפני תפלתי יכנסו הגליות ותצמח '51
א אדם יחידי כדי שכל אחד יאמר בשבילי הישועה? תשובתו בצדו, כאותה ששנינו (סנהדרין ל"ח): לפיכך נבר

נברא העולם, וכבר נחת רוח הוא לפניו יתברך שיהיו בניו מבקשים ומתפללים על זאת, ואף שלא תעשה 
.בקשתם מפני שלא הגיע הזמן או מאיזה טעם שיהיה, הנה הם עשו את שלהם והקב"ה שמח בזה

(ישעיה נ"ט): וירא כי  אין איש וישתומם כי אין מפגיע, ואמר (שם ס"ג): ועל העדר זה הדבר התרעם הנביא 
ציון היא דורש אין לה, ופי' ז"ל (סוכה מ"א): מכלל דבעיא ואביט ואין עוזר ואשתומם ואין סומך, ואמר (ירמיה ל'):

דרישה. הרי כאן שחייבים אנחנו בזה, ואין לנו ליפטר מפני מיעוט כחנו, כי על כיוצא בזה שנינו (אבות פ"ג): לא 
יך המלאכה לגמור ואי אתה בן חורין ליבטל הימנה, ואמר עוד הנביא (ישעיה נ"א): אין מנהל לה מכל בנים על

ילדה ואין מחזיק בידה מכל בנים גדלה. ואמר (שם מ'): כל הבשר חציר וכל חסדו כציץ השדה, ופי' ז"ל 
כוונים לכונה השלמה שכל חסד שעושים לעצמם הם עושים לטובת נפשם ולהנאתם, ואינם מת(תיקונים):

הזאת, ולא מבקשים על עילוי הכבוד וגאולתן של ישראל, שהרי אי אפשר לכבוד העליון להתרבות אלא בגאולתן 
של ישראל וברבוי כבודם שזה תלוי בזה באמת, וכמו שכתב בתד"א שהזכרתי ומתאנח על כבודו של הקב"ה 

מסילת ישרים, פרק יט.-. ועל כבודן של ישראל
אויבינוכלנגדבמלחמותוגםהשואהבשנותהסבלגם, הרבהוסבלנושמאחר, ואמרתיהתבטאתיפעם'52

שמע. יותראותםצריכיםלאכימשיחחבלינראהלאכבר-הפלסטינאיםעםהתלאותכלומאז, רעתנומבקשי
לאאליהורבה"שכביכולתגובהמשםויצאה, החרדיתהעדהשלבעיתוןזהאתופרסם, אחדעיתוןכתבזאת

ענייןעלאבל, תחוםבאיזהמשנהולאכנגדישכותבמילכללענותשלארגילאמנםאני". המשיחבביאתמאמין
רוציםהםאםעליהםיחולוהמשיחחבליאזכךאומריםשהםשכיוןואמרתיהגבתיהמשיחבביאתאמונהשל

והשעבודהסבלבשנות" קיזוז"ה"הקבעשהוכבר, והותרדיעברנושכברכיוןיחולולאעלינואבל, כךכלאותם
שנאמרו,הרבדברימ-' .אמןונאמרבימינובמהרהצדקנוגואלבביאתלבנוויגלעינינושיראורצוןויהי. במצרים
.ז"התשסשבט' כד, משפטיםפרשת, 496' צופיךקול, 'ובשיעור

.12לעיל הערה 53
מגוש קטיף על מנת למסור חבל ארץ זה לנכרים. יש להאריך רבות תשובה לשאלותיך בעניין גירוש היהודים'54

בכל סעיף וסעיף כדרכה של תורה ובפרט בעניינים חשובים אלה, אך לעת עתה אשיבך בקצרה, הלכה פסוקה 
למעשה, למען ידעו בית ישראל דרך התורה והמצווה בה ילכו. 
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שלנו כך שהתפילות , על תלמידים צעיריםשאלו אותו.57אתזההכפירה ו56חילול השםנגד כ, 55הזו

השכר גוש קטיף, זהאנשילהתפלל עלוזכהםששעצם זההרבענה להםובסוף דבריו לא נענו,

.58בעולםהכי גדול

אור, הגברת הלפיםלהיות שותם, זכיתם על הנערים הקדושיםשהתפללתתפילותבגם השנה, 

.פעם הבאהבבלקאי"ה, תתהתפילה לא התקבלה,הפעם ,לצערנואומנם, .בעולםוהקדושה צדק ה

?!יש לך שכר גדול מזהוכי הקודש בעולם, אבל, זה שאתם זכיתם לפעול עבור

השכר הכי עצמוזה–, בכי של שייכות לכלל ישראל כה לבכות בתשעה באב, בכי אמתיוזשמי

כה וזהוא .59נהיכל הש, להקל במשהו את צערה שהכללימהכאבכה להרגיש משהווהוא ז.לוגד

כרי, משום לאו ד"לא תחנם" ומשום ביטול מצוות א) לפי דין תורה חל איסור גמור למסור קרקע של ישראל לנ
ישוב ארץ ישראל המחייבת כל יחיד ויחיד מישראל. איסור זה חל על כל יהודי אזרח וחייל כאחד. פקודה 

להשתתף בפינוי יהודים מביתם ע"מ למסור את הקרקע לנכרים הינה פקודה הנוגדת את דת תורתינו הקדושה
את ההלכה והכופה לעבור על דברי תורה, אין לה כל תוקף, אסור להשמע לה ואסור לקיימה. כל פקודה הנוגדת

"אין צריך לומר אם גזר המלך לבטל מצוה אין –ואין לאף אדם סמכות להורותה. על כגון זה כתב הרמב"ם 
–הבא. -הזה ולא בעולם-שומעין לו" (פ"ג מהלכות מלכים ה"ט). כל שיעבור על איסור זה לא יינקה, לא בעולם

תשס"ה.ה,ימי בן המצרים,של מו"ר הרב שפירא זצ"לפומבי מתוך מכתב 
-ניווןשלכסל-רשעזהנגד, וגמורהשלימהנפש-במסירותלעמוד, לישראלהנאמן,יהודיכלעלמוחלטחיוב'55

נכריםרשותאלמרשותנווהוצאתוחיינו-ארץשלשהוא-מההפקרתשלוהמבולבלהמגועלהטיפשיהבגידה
בדבריעולם-לדראוןרקִישארשִזכרם, אלהועצותמחשבותמיניכלולבטללעקורלהפר...חלילה, אותנולצרור

חלק מכרוז שכתב .השלימהישועתנוברוממּותהארץעלהשמיםכימילעדויקּוםִיּכֹוןישראלונצח. ישראלימי
מו"ר הרצי"ה קוק, מיום כ' בטבת התשל"ז.

ס ושלום החילול השם הכי גדול, מה שלא היה בכל הדורות ובכל הזמנים, כי סוף 'ויתורים שכאלה...יהיה ח56
סוף לא מצינו לאומה בתור אומה כפירה פעם בגלוי לא רק על כל התורה אלא אפילו על חלק של התורה, וארץ 
ישראל שקדושתה תופסת החלק הכי חשוב שבתורה, אם אנחנו נותר על חלקה הכי גדול, אז יוצא שהאומה 

הרב משה אביגדור עמיאל זצ"ל, 'תחומין'  –תור אומה כופרת בגלוי לכל הפחות בחלק מסוים של התורה ח"ו' ב
.257-8ט' עמ' 

. מקדושתופסולזההרי] אחת' [ אאותחסרהואם, תמימה' דתורתעליונאמראשרקדושתורהספרלנויש'57
לקרועהמרהעוזלהםאשראנשיםרק. עליהישראלכשכלהיאקדושתהכינאמרעליהגםאשרארץגםלנויש

, אנחנואבל. לגזריםארצנואתגםלקרועבנפשםירהיבואשרהם-הם–והקדושההתמימהמתורתנוגזרים
צעדעלאפילולוותרלהסכיםאופןבשוםנוכללא-שבישראלמנהגכלועלואותאותכלעלנפשנוהמוסרים

, נאמר בשנת התרצ"ז.'נד' סיאון רבי מנחם זמבה הי"ד,הגחידושי. 'הקדושהמארצנואחדושעל
בעת שיחה שנערכה בביתו של הרב שפירא זצ"ל עם בחורים צעירים מישיבת 'מורשה' בחודש אלול 58

התשס"ה, ביקשתי מהרב לומר מספר דברי חיזוק לבחורים אלו, שרבים מהם היו בקיץ בגוש קטיף. הרב אמר 
יתה נוראה. אתם יודעים מה האחריות שלכם ין דברים יותר כואבים מאלה, ההרגשה שלנו האיעל אירועי הקיץ: '

מה שאני טוען זה, שמי שהיה שם הוא חייב פי שנים ושלוש.. זה שונה, יש כוח, אתם לא יודעים מה ?היום
הכוחות שלכם. אתה רואה את חברך קטנצ'יק לכאורה, אבל הרוחניות שלו עצומה מאוד. 

את התקלה, את הבושה, יודע שזה נותן לו כוחות, מן השמים נתנו לו לראות את התקלה הגדולה מי שראה 
הזאת כדי שייתן לו כוחות, יש סייעתא דשמיא. 

נשאל הרב: ומה לגבי האמונה בתפילה כפועלת? הרי אנשים האמינו והתפללו? ענה הרב: יש למישהו חוזה עם 
ומד על התפילה, יש חוזה כזה, אבל אין חוזה שכל תפילה יקבלו. הקב"ה שכל תפילה מועילה?! כלל ישראל ע

תן -ביקשתי –כנראה מן השמים רצו, ועצם הדבר שזה בא מן השמים זה מחזק משהו. אי אפשר לומר: "נו 
זו מדרגה רוחנית. מן -לי", אמנם, הבקשה עצמה היא דבר רוחני, אם הוא זוכה במצב כזה שיתפלל על עשוקים 

רו. והוסיף שכיון שהוא מאמין בכוח התפילה הוא מבקש מהבחורים שיתפללו לרפואתו.השמים יעז
אכתוב לכם מעשה שאירע קרוב לזמנינו והועתק מכתב המקובל הר"ר שלמה הלוי אלקביץ שהיה מתחבר 59 '

ני עבדו בבית של רבינו בית יוסף והופיע עליו רוח הקודש. וזה נוסח הכתב, דעו לכם כי הסכמנו החסיד נר"ו וא
ועבדיכם מהחברים, לעמוד על נפשינו ליל שבועות ולנדד שינה מעינינו. ותודה לאל כן עלה בידינו כי לא הפסקנו 
רגע, רק אשר תשמעו ותחי נפשכם.... ובעת שהתחלנו ללמוד המשנה ולמדנו שתי מסכתות, זיכנו בוראנו 

, וכל השכנים היו שומעים ולא מבינים. והיה ונשמע את קול המדבר בפי החסיד נר"ו, קול גדול בחיתוך אותיות
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,(בבא מציעאאחד משישים בחוליו'נוטל'שהמבקר את החולה שםכ.שנשאר אצלולקחת משהו

של כנסת מהצער האיוםאיתךאתה נוטל משהובור כלל ישראל, כשאתה מצטער ע, כך ):ל

לא או יתקיים . לכן, אשריך וטוב לךמשהו, מהתת מודע הקולקטיבי של האומה, ואז ,60ישראל

שייך, אתה תבקש, תהיה61נגאל עכשיוגם אם לא קש גאולה, תבאתה.כבר פרטיםאלו,יתקיים

מלאה הארץ דעה 'ל, נזכה בקרובבעזרת השם, ובקשת קרבת השם הזאתלהזאת, אמתלתביעת ה

.62' (ישעיהו יא', ט')כמים למים מכסים',האת

הנעימות רב, והקול הולך וחזק, ונפלנו על פנינו ולא היה רוח באיש לישא עיניו ופניו לראות מרוב המורא. 
והדיבור ההוא מדבר עמנו והתחיל ואמר: 'שמעו ידידי המהדרים מן המהדרים, ידידי אהובי שלום לכם, אשריכם 

אשר בעולם הזה אשריכם בעולם הבא, אשר שמתם על נפשיכם לעטרני בלילה הזה, ואשרי ילדתכם, אשריכם 
זה כמה שנים נפלה עטרת ראשי ואין מנחם לי, ואני מושלכת בעפר חובקת אשפתות, ועתה החזרתם עטרה 
, ליושנה. התחזקו ידידי התאמצו אהובי שמחו ועלצו. ודעו כי אתם מבני עלייה, וזכיתם להיות מהיכלא דמלכא

קול תורתכם והבל פיכם עלה לפני הקב"ה ובקע כמה אוירים וכמה רקיעים עד שעלה, ומלאכים שתקו ושרפים ו
דממו והחיות עמדו וכל צבא מעלה להקב"ה שומעים את קולכם. והנני המשנה הא' המייסרת את האדם באתי 

ואשריכם ואשרי יולדתיכם לדבר אליכם, ואם הייתם עשרה הייתם מתעלה יותר ויותר. אבל עם כל זה נתעליתם,
ידידי אשר נדדתם שינה מעיניכם, ועל ידיכם נתעלתי הלילה הזה, ועל ידי החבירים אשר בעיר הגדולה עיר ואם 
בישראל. ואין אתם כאותם השוכבים על מטות שן שינה שהיא אחד משישים במיתה, וסרוחים על ערסותם, 

ואלו הייתם ואמצו ועלצו באהבתי בתורתי ביראתי. ואתם נדבקתם בה' והוא שמח בכם. לכן בניי התחזקו
משערים אחד מאלף אלפי אלפים ורוב רבי רבבות מהצער אשר אני שרויה בו, לא היתה נכנסת שמחה בלבבכם 
ולא שחוק בפיכם בזוכריכם כי בסבתכם אני מושלכת בעפר, לכן חזקו ואמצו ועלצו בני ידידי המהדרים ואל 

חסד משוך עליכם ותורתכם ערבה לפני הקב"ה. לכן עמדו בניי ידידי על רגליכם כי חוט שלתפסיקו הלימוד, 
והעלוני, ואמרו בקול רם כיום הכפורים, ברוך שם כבוד כו'. ועמדנו על רגלינו וקטרי חרצינו משתרין ואמרנו בקול 

ראל, כי לא כל ועלו לארץ ישכאשר נצטוינו. וחזר ואמר, אשריכם בני, שובו אל לימודכם ואל תפסיקו רגע, 
, ועיניכם אל תחוס על כליכם, כי טוב הארץ העליונה תאכלו, העתים שוות, ואין מעצור להושיע ברב או במעט

ואם תאבו ושמעתם טוב הארץ ההיא תאכלו. לכן מהרו ועלו, כי אני המפרנסת לכם ואני אפרנסכם, ואתם שלום 
ובתיכם שלום וכל אשר לכם שלום, ה' עוז לעמו יתן כו'

ת כל הדברים האלה דבר אלינו ושמעה אזנינו, ורבות כהנה וכהנה מענייני החכמה, כמה וכמה הבטחות א
. וגם בשמענו צרת השכינה בעונותינו וקולה כחולה המתחננת אלינוגדולות, וכלנו געינו בבכיה מרוב השמחה. 

ה הקדוש, מסכת שבועות, ספר השל"-ואז נתחזקנו עד אור הבוקר ולא פסק גירסא מפומנא בגילה ורעדה.' 
פרק נר מצוה (ה). סיפור דברי המגיד לבית יוסף, בעניין מעלת תיקון ליל שבועות.

'אמר רבי יוסי: פעם אחת הייתי מהלך בדרך, ונכנסתי לחורבה אחת מחורבות ירושלים להתפלל. בא אליהו 60
ר לי: שלום עליך, רבי! ואמרתי זכור לטוב ושמר לי על הפתח עד שסיימתי תפלתי. לאחר שסיימתי תפלתי אמ

לו: שלום עליך, רבי ומורי!  ואמר לי: בני, מפני מה נכנסת לחורבה זו? אמרתי לו: להתפלל. ואמר לי: היה לך 
להתפלל בדרך! ואמרתי לו: מתירא הייתי שמא יפסיקו בי עוברי דרכים. ואמר לי: היה לך להתפלל תפלה קצרה. 

ם: למדתי שאין נכנסין לחורבה, ולמדתי שמתפללין בדרך, ולמדתי באותה שעה למדתי ממנו שלשה דברי
שמעתי בת קול מתפלל תפלה קצרה. ואמר לי: בני, מה קול שמעת בחורבה זו? ואמרתי לו: -שהמתפלל בדרך 

שמנהמת כיונה ואומרת: אוי לבנים שבעונותיהם החרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי והגליתים לבין האומות. 
ייך וחיי ראשך, לא שעה זו בלבד אומרת כך, אלא בכל יום ויום שלש פעמים אומרת כך; ולא זו בלבד, ואמר לי: ח

אלא בשעה שישראל נכנסין לבתי כנסיות ולבתי מדרשות ועונין יהא שמיה הגדול מבורך הקדוש ברוך הוא 
ואוי להם לבנים שגלו מנענע ראשו ואומר: אשרי המלך שמקלסין אותו בביתו כך, מה לו לאב שהגלה את בניו,

. בבלי, ברכות ג.מעל שולחן אביהם
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אמונה, חינוך ומשפחה.–רש'
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