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 974עלון מס'   - הר  ש  ע ע  ש  ת  שנה 
  )דחוי(ט' באב. במוצאי שבת תענית  @

 (. מלך המשיח)במידה ועד אז לא יתגלה       
 19:53בשעה  סיום הצוםביום ראשון,  @
 ".ברכת הלבנה"במוצאי התענית  @ 

 ט"ו באב. יום שישי הבא פרשת ואתחנן יחול  @
 

 טע"ה'תשאב -מנחם 'ט    בס"ד
 19:12  -   הדלקת נרות

 20:02  -   שבת צאת ה
 20:53  -        רבנו תם 

 "אור החיים"המדוייק של  מהלוח - שעון קיץ
 ע"פ "אופק תל אביב"

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 ז"ל אברהםבן   לע"נ  

שנים  1951
 לחורבן בית שני

 
 

 

 דברים פרשת 

  "ושפטתם צדק" 
גם את  ",ושפטתם צדק" ,הרב מקוטנא היה אומר 

לשקול אותו על כף  ,הצדק צריכים לשפוט
כי גם צדק יכול להכשיל שייצא דין  ,המאזניים

אמת " (ז"ט - 'ח)וזה הביאור בזכריה  .מעוות
גם את האמת  ",ומשפט שלום שפטו בשעריכם
כי הרבה פעמים  ,המשפט והשלום צריכים לשפוט

 ".חשבונן של מצוות"וזה  ,יש לוותר על זה מפני זה
 "בכו תבכה" 

 )בכיה(?  למה רשום פעמיים
 לפי שכל מכות שלהן כפולות. רבי אומר:

בכו נקרא", " שברעל  שברשכן ירמיה היה אומר: "
 חטא חטאהֹיְרָדה מים", " יינ  י ע  ינ  ע  בלילה", " תבכה

ירושלים", וכל כך למה? משום שחטאו בכפליים, 
עשה עימי", וכיוון שחטאו  רעות שתייםשנאמר:"כי 

"כי לקחה מיד ה'  בכפליים לקו בכפליים שנאמר
כך  כפולותה". אך לפי שמכותיה יבכל חֹטאת כפליים

 .עמי"נחמו נחמו , שכתוב" "כפולות גם נחמותיה
  לזיווגים -סגולות לט"ו באב 

שמעון בן גמליאל,  במסכת תענית )דף כ"ו:( אמר רבן
לא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב וכיום 

בנות ירושלים יוצאות בבגדי לבן  הכפורים, שבהן
כדי שלא ת ירוֹ ש  שאולין )שכולן שואלות זו מזו אפילו ע  

  .במחולות בכרמים לבייש את מי שאין לה( ויוצאות
ם יום לפני בריאת העולם, ואת 40ט"ו באב הוא בדיוק 

ביום הזה לבקש מה' הכרזת זיווג.  יםיכול הרווקים
יום לפני יצירת הוולד  40 -ם ש"ריבונו של עולם, כש

יוצאת בת קול ומכריזה 'בת פלוני לפלוני', כך תכריז על 
 יום לפני בריאת העולם". 40הזיווג שלי היום, 

 

 מענייני הפרשה :   

   לפטירתו.  משה סמוךהקדמה קצרה לדברי התוכחה של 
  .מינוי שופטים ושוטרים שיעזרו בהנהלת המחנה 
  .חזרה על פרשת המרגלים 
 ועמון.  מסעי בני ישראל על יד הגבולות של אדום, מואב 
  .כיבוש ארץ סיחון ועוג 
  חלוקת ארץ עבר הירדן מזרחה לבני ראובן, בני 
 גד וחצי שבט המנשה.      
  (ו"ט - 'ג) גלעד""ולמכיר נתתי את  

מי  ",ולמכיר" ,ר רבי דוד מלעלוב"אומר האדמו
 ",נתתי לו את הגלעד" ,להכיר את הבוראשלמד 

 שמחה נצחית וסיפוק תמידי. ",עד -גיל "
 "(א"כ - 'ג) "ואת יהושוע ציויתי  

ל "אומר המהרי .עם שני ווין ,ע מלאויהוש
 ,בתורה מופיע שלושים פעם השם יהושע ,דיסקין

ובסך הכל יצא  ,וזה כמו שתיים ,ואחד מהם מלא
רמז שיהושע כבש שלושים  ,המספר שלושים אחד

 .ואחד מלכים
 "הואיל משה באר את התורה הזאת לאמר" 
לרמז שלעתיד לבוא  ",אליהו"אותיות  "הואיל"

וכל הקושיות  ,יבוא אליהו לבאר את התורה
ועליהם  ,והבעיות שלא נמצא להם פתרון בגמרא

והכל  ,בעיותוושיות קתרץ ישבי ת - ותיק"נאמר 
 .יתבאר בזמן ההוא

 "א' א'( "בין פארן ובין תופל( 
חזרנו על כל  ,אמר רבי יוחנן'י פירש: "רש

אלא  ,תופל ולבןולא מצינו מקום ששמו  ,המקרא
 ,לבןעל המן שהוא  שתפלוהוכיחן על הדברים 

 ,כא במדבר) 'ונפשנו קצה בלחם הקלוקל'שאמרו 
 '.ידי המרגלים ועל מה שעשו במדבר פארן על ,(ה
 ם""וייטב בעיני הדבר ואקח מכם שנים עשר אנשי  

שואל ה"שפת אמת", אם שליחת המרגלים טובה 
היתה בעיני משה, למה חשבה לחטא? אלא אומר 

ואמר להם, ראו  שפת אמת", משה רבנו הוכיחםה"
עד היכן הגיע החטא, שגם בי פגע הפגם שלכם, 

כי חטא שחוטאים בני ישראל שפגם אף בנפשי, 
 במנהיגם.גם  פוגע 

 
 

  יש לטלטל ע"י קטן.אין לעיין בעלון בשעת התפילה וקריאת התורה. במקום שיש עירוב,  העלון טעון גניזה.     הסירו מכשול מדרך עמי !
 / http://www.hidush.co.il/     http://ladaat . info"חידוש" :   -ניתן להוריד את העלון באתרים הדתיים "לדעת" ו
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 "חזון ישעיהומפטירין :  "
 (ישעיה א')           

 
 
 
 
 

 

 פינת הניבים והפתגמים
יוֹם טוֹב = ל ל  ב  א  ה ּומ  חָּ מ  ש  גוֹן ל  יָּ  מ 

יל . ג  ה וָּ חָּ מ  יוֹם ש  ב ל  ר ר  ע  ּבוֹ צ  יוֹם ש   מ 
ָסב אֹו  דוגמה: י ה  ָבא ]ָאב  ָבא ר  ר ס  ְפט  בֹו נ  ּיֹום שֶׁ ב 
ָסְבתָ  ּיֹום אה  ְך ה  ן ְבכֹור ְלנְֶׁכָדתֹו, ְוָכְך ָהפ  ד בֵּ ָּיגֹון [ נֹול  מ 

ל ְליֹום טֹוב. בֶׁ אֵּ ְמָחה ּומֵּ  ְלש 
ְמָחה  מקור: ָּיגֹון ְלש  ם מ  ְך ָלהֶׁ ר נֱֶׁהפ  ש ֲאשֶׁ ֹחדֶׁ ְוה 

ר ט כב[. ְסתֵּ ל ְליֹום טֹוב ]אֶׁ בֶׁ אֵּ  )ניבונכון(       ּומֵּ
 

 
 

  2ראו בעמוד  -מרתק 
 מכל מלמדיי השכלתי

 
 

 שבת חזון

 



  ה
 חינוך  - "בניך כשתילי זתים"

 ילדיכם בתשעה באב חינוך
 מחנכים את הילדים לקיום חלקי של מנהגי ודיני האבילות
על החורבן. ההלכה מבחינה בין המישור האישי למישור 
הסביבתי. במישור האישי, מקילה ההלכה, ועל כן אין 
מחנכים את הקטן לצום בתשעה באב )אבל אין מפנקים 
אותו במאכלים מעודנים, כדי שיתאבל עם הציבור(. במישור 
הסביבתי והחברתי, מחמירה ההלכה, ועל כן מקפידים 

של הילד תשתלב באווירת "עגמת  שהופעתו החיצונית
 הנפש" הכללית של המבוגרים ולא תפגע בה. 

כמו כן מחנכים אותם במישור הרוחני להבין את משמעות 
החורבן. עקרונות אלו יפים גם ביחס לכלל התנהגותם של 

 הילדים בתשעת הימים.
המטרה היא "חינוך ליראת ה', שהקטן כשישאל על מה זה, 

. הוי אומר, המטרה "בן בית המקדשיסבירו לו עניין חור
איננה להקנות לו הרגלים התנהגותיים לקראת תקופת 
הנערות והגדלות )זוהי המטרה הראשית של חינוך קטן 
למצוות( אלא לעורר בו סקרנות ולהביא אותו לשאול על 

להסביר את משמעות החורבן ולעורר בו  -מנהגי האבילות 
ופר ואין בגדיו שאיננו מסוילד כמיהה לבנין המקדש. 

 תחושת האבלות. וחזקת בתמ מכובסים
 
 

 "חודש אלול  -  הכנה לימים הנוראים"
אדם לעבוד כמה שיותר לרכוש  צריך אלול בחודש

, ואפילו דקדוקי סופרים, טוביםות ומעשים ולעצמו מצ
כיון שאינו יודע גם ע"י צדקה, חומרות וחסידויות, 

פעם את  שאלו לטובה. הדיןאיזה מהם יכריע את 
, במה שונה חודש אלול משאר זצ"למדובנא  המגיד
: אדם בא לבית במשל כדרכולהם  ענה  ?השנהחדשי 

 ביןהכנסת, ומרוב עשירותו היה לבו גס, ולא התערב 
הבריות, בקושי רב פלט "שלום" לכמה אנשים. והנה 

, ואותו עשיר הגיש הכנסתהגיע זמן הבחירות לועד בית 
עמדותו. מיד החל לשנות את יחסו, לאחד קנה ומ

הרמת ספר תורה, ולשלישי עליית  ולשניפתיחת ההיכל, 
והיה מתערב עם  ששי, וכך עשה בכל שבת ושבת,

הוא האדם,  כך . מה גרם לו זאת? הבחירות!!!הבריות
בכל השנה שקוע בתרדמה עצומה, בקושי מגיע לבית 

ל חומרות, ות בסיסיות, ועוים מצימק בקושיהכנסת, 
 הואמאן דכר שמיה?? אולם בהגיע חודש אלול רואה 

את עצמו קרוב ליום הדין, ומיד נותן אל לבו לקיים כל 
בחלק החיים,  ליפולמצוה וחסידות שבאה לידו כדי 

.השלום, השלוה הפרנסה, הבריאות,  
 
 

 ברכות ואיחולים 

 יונתן ומור עדרי-לאלמוג
 נ"י  הבןלהולדת 

יה"ר שיעלה במעלות 
התורה והיראה ויצליח 

ומעשיו, בכל דרכיו 
שיתברך בכל מילי 

 דמיטב. וברכה והצלחה
 לאלי ועליזה מוסאי
 לדוד ווסינה עדרי

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 שבת  שלום  ומבורך

 ז"ל  מרים תבזדה -נעימה שלום
 ז"ל  ויוסף חנה תבשרה מורנו 

 ז"ל ושבתאיזליכה  בת מרים נסימי 
 ז"ל  יוכבד תבשרה כנפו 

 ז"ל  מנטינהבת לידיה רוקח  
 ז"ל  זליכה ורחמיםבת  מרים דוידי
  ז"ל תמו בת סימי בן דוד

 ז"ל גולשן בת נהיית נורית יעקובי
 
 

  "לז ג'יראןבן  יהודה מועלמי
 ריטה שתחי'ה  בן ז"ללירן מלכה 
 ריטה שתחי'ה  בן ז"ל אורן אהרון

 ז"ל מרים בן אברהם שריפיאן
 ז"ל שושנה בן אברהם אהרוני
  ז"ל דדא וחיים בן אברהם אסולין 
 ז"ל ניסים ןבמנחם ישראל 

 ז"ל שושנה בת מרגלית שמואליאן 

 הי"ומרים  בןשלמה לארי 
 הי"ומרים  בןמשה נאמן 

 הי"ומרים  בןאברהם נאמן 
 הי"ומרים  בןישראל פרג'י רפאל 

 הי"ומורוורי  בןבאבאי באבאי 
 הי"ו רבקה בן מרדכי עמרני

 הי"ונהיית  ןב שבתאי מוסאי
 הי"וסרוור  ןב משה משה
 מנב"תשרה  תב רבקה מורנו

 מנב"תגוהר  תב אסתר אהרוני
 
 

 : -לכל החולים ובכללם ל רפואה שלימה והחלמה מהירה
  הי"ורעות בן  יגל-אברהם

  הי"ושרה בן  ניסים דוידי
  הי"ומזל -אריאלהבן  דורון חי-עילאי

  הי"ו ביביבן  יוסף אהרוני
  מנב"תרבקה  בתשרה ביבי לארי 

  מנב"תשרה  בתחנה דוידי 
  מנב"תחנה בת  דינה מוסאי
 מנב"תמרי  בתלידה הרוני 
  מנב"תגורג'יה בת  דליה נסימי
  מנב"ת אסתרבת הודיה חיה 

 

 
  : נשמת     לעילוי 

 

 ז"ל בן שלמה ושרה שיחיו מרדכי לארי
 

 בן אברהם וזליכה ז"ל     בבאי מוסאי
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 ברכה והצלחה 

 אברהם ושלומית טוטיאן
שיתברכו בבריאות, 
אושר ופרנסה טובה 
ובכל מילי דמיטב 

ברוחניות ובגשמיות, 
לשנים רבות טובות 
ונעימות וירוו נחת 
מיוצאי חלציהם 

משאלות ויתגשמו כל 
 ליבם לטובה 

 

 
 

  ברכה והצלחה

 לגדעון ורחל אדמקה
שיזכו בפרנסה טובה, 
רפואה שלימה, אושר 

 ושלווה. יתגשמו 
כל משאלות ליבם 
 לטובה ולברכה, 

 ושלווה וירוו נחת
 ציהםמיוצאי חל
  והצלחה ולידה קלה

 לרחל בת תרצה
 
 
 

 
 

 ברכה והצלחה 

 ליוסף ואסתר אהרוני
שיתברכו בבריאות, 
אושר ופרנסה טובה 
ובכל מילי דמיטב 

ברוחניות ובגשמיות, 
לשנים רבות טובות 
ונעימות וירוו נחת 
מיוצאי חלציהם 

משאלות ויתגשמו כל 
 ליבם לטובה 

 

 

 ברכה והצלחה 

 לאפרים ושמחה דוידי
שיזכו בפרנסה 
טובה, רפואה 
שלימה, אושר 
 ושלווה. יתגשמו 
כל משאלות ליבם 
 לטובה ולברכה, 
 לאורך שנים רבות 

וזיווג הגון עוד השנה 
 בן שמחה הי"ו למנשה

 
 
 
 
 

 
 

 לע"נ הצנוע והענו
 ז"לאורן אהרון  
 ועמרם מלכהריטה  ןב

 ופקידת שנת אב' יג'
 שימליץ טוב בעד משפחתו

 
 
 

 הצנוע והענולע"נ 
 ציון מוסאי

 ז"ל שבתאי ורחלבן 
 יום רביעי פקידת שנתו

 עליה לבית העלמין 18:00
 
 

 ברכה והצלחה 
 דניאל ושמחה דוידי

 שיבורכו מפי עליון 
ובכל מילי דמיטב 
ברוחניות ובגשמיות 

שיאיר הקב"ה 
דרכם ואת מזלם 
מתוך בריאות 
איתנה ופרנסה 

וזיווג הגון טובה  
 בת שמחה לאורטל

 

 ברכה והצלחה 

 לשבתאי ושרה מוסאי
שיזכו בפרנסה 
טובה, רפואה 
שלימה, אושר 
 ושלווה. יתגשמו 
 כל משאלות ליבם
 לטובה ולברכה, 
 לאורך שנים רבות 

וזיווג הגון עוד השנה 
 בן שרה הי"ו לאייל

 
 
 
 
 

 

כל המעוניין לתרום 
ערכת לימוד וכלי 

לזיכוי ילדים כתיבה 
 מעוטי יכולת, יתברך
בכל הברכות ויזכה 
שיקראו תהילים 
להצלחתו ולרפואת 

ויתגשמו  משפחתו
 משאלותיו לטובה

 050-9435597משה: 
 

 
 

 
 

 

 שיעור התורה הגדול בתבל
 "אברהם יגל"  ארגון

 בכל מוצאי שבת ןמשדר בלוויי
  הראשון לציוןאת שיעורו של 

 שליט"א  יצחק יוסףהרה"ג 
 

 "אוהל מועד"בבית הכנסת 
 השיעור יוקרן  21:30בשעה 

 בע"ה תתקיים  מסך ענק. על גבי
 " בית הלחם"בחסות  סעודה רביעית,
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 ברכה והצלחה 
 לאה שרגא-דוד ורחל

 שיבורכו מפי עליון 
ובכל מילי דמיטב 
ברוחניות ובגשמיות 
שיאיר הקב"ה דרכם 
ואת מזלם מתוך 
בריאות איתנה 

וירוו ופרנסה טובה  
 ושלווה מכל נחת 

 יוצאי חלציהם

 

 
 ברכה והצלחה 

גילה  בתלמורן דוידי 
 גילה בתלליטל דוידי 

 לזיווג הגוןשתזכנה 
משורש נשמתן 

רפואה   הטהורה.
שלימה ופרנסה טובה 
ובכל מילי דמיטב 

 ליעקב וגילה דוידיוברכה 
 שירוו נחת ושלווה
 מיוצאי חלציהם.

 
 
 

 ברכות ואיחולים 

 לציון ורויטל אשכנזי
 נ"י  הבןלהולדת 

יה"ר שיעלה במעלות 
 התורה והיראה ויצליח
בכל דרכיו ומעשיו, 
שיתברך בכל מילי 

 והצלחהדמיטב. וברכה 
 לשמעון ושרה יוספי
 יוסף ופנינה אשכנזי

 
 
 

 
 
 

 

 ברכה והצלחה 

 יקיר ואושרית לרב
 הי"ונסימי 

שיזכו לזרע 
 קיימא-קודש בר

אושר יתברכו ב
רפואה שלימה 
ובפרנסה טובה 

רבות  לשנים
 ונעימות תטובו

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 לע"נ הצנועה והענוה
 ז"לשלומית   

 ז"ל יחיאבת 
 השבוע פקידת שנתה

 שתמליץ טוב בעד משפחתה
 
 
 
 
 
 

 

 הצנוע והענולע"נ 
פנחס כהן 

 שירזי
 ז"לעזרא ומונדני בן 

 יד' אב פקידת שנתו

 ברכה והצלחה

 לאלי וסוניה גואטה
על זיכוי הרבים 

 שיבורכו מפי עליון 
ובכל מילי דמיטב 
ברוחניות ובגשמיות 
שיאיר הקב"ה דרכם 
ואת מזלם מתוך 
בריאות איתנה 

וירוו ופרנסה טובה  
 יוצאי חלציהםמנחת 

 
 
 
 

 
 

 במלאת שלושים יום
 לע"נ הצנועה והענוה

 ז"ל חנה דמתי
  ז"ל גוליבת 

 ויעקב אמונה הי"ו
 12.8.19 אב יום שני יא'
עליה לבית  17:15

 העלמין ברחובות.
מנחה, דברי תורה, ערבית 
 וסעודה, בבית המנוחה

  בכפר גבירול
 



 
 

  

 

 הלכות תשעה באב
 

 שלישית בסעודהולכן  במוצאי שבתהשנה מתחיל הצום  א.
 אוכל ושותה כסעודת המלך שלמה בשעת מלכותו.המפסקת 

 .על גבי קרקע בסעודה המפסקת אין לשבתמפני כבוד השבת  ב.
לת יראוי להכריז בבתי הכנסת ולהודיע לצבור שתפ ג.

מזמן ערבית במוצאי שבת, תהיה רק לאחר חצי שעה 
ברוך המבדיל . יאמרו בביתם "שקיעת החמה, ולא קודם

ובכך תהיה אפשרות לקהל להחליף בגדי  "בין קודש לחול
שבת בבגדי חול, ולחלוץ נעלי העור שברגליהם כשליש שעה 
אחר השקיעה, ויבואו להתפלל בליל תשעה באב, במוצ"ש, 
בבגדי חול ובמנעלי בד המותרים בתשעה באב. ]שו"ת יחוה 

 ח"ה סי' לח[. דעת 
 אין אומרים "צדקתך צדק..." במנחה של שבת. ד.
אחר צאת השבת, קודם קריאת מגילת איכה, מברכים  ה.

על הנר בורא מאורי האש, ואין מברכים על הבשמים. ואם 
 שכח לברך על הנר, יברך אחר כך במשך הלילה. ]ש"ע[.

, צריך להבדיל על הכוס קודם שאינו מתענהחולה  ו.
ויכול החולה להוציא ידי חובה את בני ביתו  אכילתו,

  .בהבדלה זו, אף על פי שהם מתענים
  ."שעשה לי כל צרכי"בשחרית תשעה באב יברך ברכת  ז.
באכילה ושתיה ורחיצה וסיכה תשעה באב אסור  ח.

, ולילו כיומו לכל דבר. טהיונעילת הסנדל ותשמיש המ
ובין  תשעה באב. ואין אוכלים אלא מבעוד יום, של ערב

השמשות שלו אסור כיום הכיפורים, ואם קיבל עליו 
בפרוש בשפתיו שלא לאכול אחר שסעד סעודה המפסקת 
אסור לאכול יותר אפילו עודנו יום, אבל אם קיבל עליו 

והכל חייבים להתענות בהרהור בלבו, אינה קבלה. 
 בתשעה באב, ואסור לפרוץ גדר.

של דברי מעוברות ומניקות שפטורות משאר צומות  ט.
ומעוברות קבלה, מתענות ומשלימות בתשעה באב. 

ומניקות שיש להן חולי, אפילו אין בו סכנה, אין להן 
, ואם יש להן חולשה רבה, יעשו להתענות בתשעה באב

שאלת חכם. ונכון לעשות שאלת חכם בכל מקרה, ויולדת 
לילה, יכולה להקל שלא להתענות ותוך שלשים יום 

ר. וכל שכן שיכולות בתשעה באב, ותאכל מי ד בֹבקֶׁ
המעוברות והמניקות, וכן יולדות, להקל באופן שחל תשעה 
באב בשבת, והתענית נדחת לאחר השבת, מכל מקום ראוי 

 שהיולדת תוך שלשים יום לא תאכל להתענג, אלא כדי קיום.
חולה, אפילו אין בו סכנה פטור מלהתענות בתשעה  י.

ומצטער מאוד בתעניתו, , וחולה שנתרפא ועודנו חלוש באב
 מותר לאכול, ואין צריך אומד, רק שלא יאכל למעדנים.

 רחיצה אסורה בתשעה באב בין בחמין ובין בצונן .אי
ואפילו להושיט אצבעו במים אסור, ובשחרית נוטל ידיו עד 
סוף קשרי אצבעותיו בלבד, ולאחר שניגבם ועדיין לחֹות 

 יהם כרגיל כבכל יום. . כהנים נוטלים ידמעבירם על עיניו ,קצת
אסור לקרות בתורה נביאים וכתובים ואסור לְשנות  .בי

במשנה ומדרש וגמרא בהלכות ובאגדות. אבל קוראים 
 באיוב ובירמיהו וקינות.מגילת איכה ו

אין אומרים וידוי ונפילת אפיים במנחה של תשעה באב  .גי
  ".לשבור בחורימועד קרא עלי ", שנאמר מועדמפני שנקרא 

מקדשים הלבנה במוצאי תשעה באב, אבל צריך  .די
להמתין עד שיהיה חושך ]צאת הכוכבים[ באופן שתהיה 
הלבנה ראויה ליהנות מאורה. וטוב שיטעמו איזה דבר 
קודם הברכה. ואף שרואה הלבנה, לא יברך עד מוצאי 

 .ת"ב. ואין בזה איסור משום אין מעבירין על המצוות
 
 
 

 ל תקרי הליכות אלא הלכות""א
 

 מלמדיי השכלתימכל 
 

 "שבת  חזון"
 -, על שם הפטרתה 'שבת חזון'השבת נקראת 

כז(. -)ישעיהו א, א "חזון ישעיהו בן אמוץ"
ההפטרה כוללת את פתיחת ספרו של ישעיהו, 
ובה נבואת תוכחה חמורה כלפי עם ישראל, 
הממשיכים במצוות שבין אדם למקום 

רות שבין י)קרבנות ותפילה(, אך מלאים בעב
אדם לחברו )רצח, הטיית משפט, גזל(, כסדום 

 ועמורה בשעתן. 
היה אומר הצדיק רבי אברהם  "שבת חזון"על 

יעקב ברבי ישראל מסאדיגורה: השבת 
יום הבכי והאבל על  -הסמוכה לתשעה באב 

היא שבת  -חורבן בית מקדשנו ותפארתנו 
גדולה וחשובה. משל למה הדבר דומה? לאדם 

אפל, ובא חבירו ומכניס לתוכו נר  המצוי בחדר
מה חביב אותו נר, המפיץ אורו במחשכי  דולק.

כשבא  ,ר"אומר האדמו -החדר! בדומה לכך 
ין "בהאור הזך של שבת קודש בימים של 

, שהם ימי עצבות ומנהגי אבלות על "המצרים
חורבן בית מקדשנו והגלות המר, הוא משפיע 

. ביותר לנו אור יקרות ואנו ששים ושמחים בו
 (פרפראות לתורה)
 

 כה אמר ה' צבאות : "
צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום 
העשירי יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה 

 )זכריה ח'(ולמועדים טובים, והאמת והשלום אהבו.   
  בתשעה באב אירעודברים  חמישה

 

( שלא יכנסו המדבר דורעל אבותינו ) נגזר .א
 ישראל. לארץ

 בית המקדש הראשון. נחרב .ב
 בית המקדש השני. נחרב .ג
 ביתר. נלכדה .ד
 ירושלים על ידי האויבים לאחר החורבן. נחרשה .ה

( ת"יעמד )התקיים והראשון  המקדש בית
התקיים ארבע מאות ועשר שנה והבית השני 

 שנה. ועשרים( ארבע מאות  ת"כעמד )ו
בתי המקדש האירו  שני". כתיתביחד הרי זה " 

 רק כמנין "כתית". 
אולם בית המקדש השלישי יהיה תמידי 

 (יצחק תולדות)  ".תמידנר  להעלותונצחי "
 

כל המגילות נכתבות על קלף פרט  - איכה
למגילת איכה, שהיא נקראת מן החומש. זאת, 
משום שאנו מקווים כל יום להיגאל מן הגלות 

אילו ולהפוך את יום החורבן ליום שמחה. ו
כתבו את מגילת איכה על קלף, היה נראה 
הדבר כאילו אנו מתכוננים חלילה, להשתמש 

 )בעל הלבוש(                  בה משך שנים רבות.
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 מדה כנגד מדה
סיפר הרב חיים זאיד כי באחד הימים לאחר 

קוביץ בבני ברק 'כ איצ"תפילת ערבית בביה
בצד השני  .בדרכו לביתו צלצל הפלאפון שלו 

הייתה אשתו שביקשה ממנו לרכוש מכשיר 
 ,השיב הרב "בשמחה". (קוצץ ירקות) 'סלייסר'

כשניכנס זיהה אותו המוכר  .ופנה לעבר החנות
 ."שלום עליכם כבוד הרב" ואמר וניגש אליו

תוך  '.סלייסר'כי הוא מעוניין במכשיר אמר  הרב
מספר רגעים הורד מהמדף העליון המכשיר והונח 

על המכשיר הייתה מדבקה בה צוין  .לפני הרב
בסיכומו של עניין  .ח"ה ועשרים שמא -המחיר 

גבה המוכר מאה שקלים לאחר הנחה של עשרים 
 .לפתע מצלצל הנייד ,לביתוהרב יצא כש .שקלים

אני  ,כבוד הרב" .על הקו הרב בוכריס מטבריה
שלחתי עכשיו פקס למשרד של  ,צריך טובה קטנה

אני מבקש מהרב שיקרא את מה  'חיםלאלב '
ואז כשהרב יבין את כל  ,יעבור על זה ,ששלחתי

הרב הסכים ופנה  .הפרטים ארצה לשאול שאלה 
בקומה רביעית נמצאים המשרדים  5ה זכרי 'לרח
הבחין כי לא  ,כשהגיע ליד הבניין '.לב אחים'של 

רחוק מהכניסה עומד מיכל גדול של אשפה 
בפינה  'סלייסר'הוא הניח את המכשיר  .צפרדע()

קח את דפי ל ,עלה לקומה הרביעית ,ליד הפח
כל זה ארך דקה וחצי לכל  .וירד למטה ,הפקס
מכשיר הסלייסר  ,מה רבה הייתה הפתעתו .היותר

ואיננו. עד מהרה  מקוםנעלם! הרב חיפש בכל ה
'מי שם מכשיר  -החל ללמד זכות על אותו אדם 

ליד הפח, רק אדם שביקש להיפטר מזה משום 
מה והניחו במקום הפקר'. עם כל הצער, קיבל 

". בשמחה. "כל מה דעביד רחמנא לטב עבידזאת 
שבת לאחר מכן הוזמן הרב לנתיבות כדי לשאת 
דרשות. בשעה שתיים סיים את הדרשה. כשיצא 
לרחוב חש בחום עז. באותה שעה הייתה 
הטמפרטורה קרובה לארבעים מעלות צלסיוס. 
כולו הפך לספוג מים, זיעה נטפה מכל גופו והוא 

שהוכנה עבורו. פתאום מיהר לדירה הממוזגת 
מבחין הרב בסידור המונח על  ממש ליד הדירה,

הרצפה. הוא מרים את הסידור, הופך אותו, 
 120ובצידו השני יש עוד את מדבקת המחיר: '

ש"ח'. עומד הרב וחושב: "מה עושים? קשה מאוד 
לסבול את החום, אולי יניח את הסידור על גדר 

לוחש. בדף השבת אבידה', היצר הטוב 'האבנים"? 
הראשון של הסידור הרב מבחין בהקדשה מרגשת 
שכתבה אימא לבנה, למטה מופיעה כתובת. פנה 
הרב לאחד מהעוברים ושבים ושאל לגבי 
הכתובת. "זה לא באיזור הזה, אולי רבע שעה 
מכאן", השיב והראה את הדרך, "ריבש"ע, אתה 
מעמיד אותי בניסיון לא קל, ללכת עכשיו חצי 

 טוב כדי להשיב אבידה לבעליה".שעה עייף ור
 והנה נזכר במה שאירע לו בתחילת השבוע כיצד

 
 

לבטח הכאב  .חש לאחר שמכשיר הסלייסר נעלם
הרב לא  .של מי שאיבד את הסידור הוא לא פחות

לקח את הסידור ופנה לכתובת שהייתה על  ,היסס
י כל בני "התקבל ע ,כשהגיע למקום .הסידור

 .אם הבית שמחה והתרגשה .המשפחה בשמחה
 ...היא נישקה את הסידור מכל צדדיו ואמרה

בבא חאקי 'ובזכות ה 'בבא סאלי'בזכות ה"
והחלה למנות עוד שמות  'בבא מאיר'ובזכות ה'

שבאותו שבוע איבד  ,הרב סיפר ...צדיקים נוספים 
ולכן  ,וחש בצער האובדן ,גם הוא מכשיר סלייסר

בירכה  .שגם הם איבדו ,טרח להחזיר את הסידור
הרב ימצא את  ,בעלת הבית שבזכות כל הצדיקים

 ,כמו ששימחת אותנו"וסיימה:  .המכשיר שאבד לו
ביום ראשון בבוקר קיבל הרב  ".ישמחו אותך

גע ליד מקווה אני נמצאת כר ,כבוד הרב"טלפון: 
רציתי לשאול איזה חלקים צריך  ,לטבילת כלים

הרב חש בזרם בכל  ".להטביל במכשיר סלייסר?
אני " ".היכן נקנה המכשיר? ,: סליחה "גופו ושאל
שאלתי שאלה " ,השיבה האישה ",לא מבינה

 ?"והרב מתעניין היכן זה נרכש ,בהלכה
 אומר לה הרב. "תעני בבקשה ומיד אסביר לך"
  ".הביא את זהבעלי "

והבטיח  ,הנייד של בעלה ביקש הרב את מספר
הוא שאל את הבעל והלה סיפר כי  .לחזור אליה

 .מצא זאת ליד פח האשפה
ליד הכניסה מצד ימין  5זה היה ברחוב זכריה "

  .שאל הרב ",ובשעה זו וזו?
  .קרא הבעל ",בדיוק!"
הנחתי זאת שם לרגע  ,שזה המכשיר שלי ,דע לך"

אין לי  ,תי אחרי דקה וחצי זה נעלםאחד וכששב
אחרי שהרב נתן סימנים אמר הבעל  ".טענות אליך

וסח לה את  ,התקשר לאשתו ,שישיב את המכשיר
הם  ,בערב נקשו בדלת ביתו זוג .כל אשר אירע

הרב  .נכנסו והבעל הניח את המכשיר על השולחן 
קיבלם בשמחה וסיפר על השתלשלות הדברים 

ה העמיד אותי בניסיון "בהק" .שאירעו בנתיבות
ה להחזיר מאה ועשרים שקלים כדי שיוחזר לי מא

  ".ממש מידה כנגד מידה ,שקלים
אמר הבעל שהשיב את  ".הסכום לא מקביל ,אבל"

 ...נו"לבסוף השיב  .הרב נותר פעור פה .המכשיר
 ."...עשרים שקלים

בוא ונשמח את האישה "לאחר מכן אמר הרב: 
הוא התקשר אליה וסיפר  ".שברכותיה עשו פרי

והכל בזכות התפילות והצדיקים  ,שהסלייסר חזר
כמו שאני החזרתי לכם "והוסיף:  .שהזכירה

 "כך הושב לי ,סידור במאה ועשרים
הפסיקה האישה את  ",רגע אחד ,כבוד הרב."

 ,ח"אומנם המוכר דרש מאה ועשרים ש" ,דבריו
  ....".ח"אבל אני הורדתי אותו למאה ש

לא יאומן! "צו מעיני הרב והוא זעק: דמעות נצנ
 (פניני עין חמד)           ".מידה כנגד מידה בדיוק

 
 
 

 ואבותינו סיפרו לנו
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