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   דבר העורך
נחמזו    בשבת של  שבועות  שבעה  את  שבעה    -  המתחילים 

ָבֵעת ַהִהוא  ה'  ָוֶאְתַחַנן ֶאל  "  :(כו-גכ ג,  )פרשה    פותחת.  דנחמתא
ֵאַלי ה'   ַוֹיאֶמר ...ץ ַהּטֹוָבהֶאְעְבָרה ָנא ְוֶאְרֶאה ֶאת ָהָארֶ ...  ֵלאֹמר 

 ."ַהֶזהָדָבר עֹוד בַ  ַרב ָלְך ַאל ּתֹוֶסף ַדֵבר ֵאַלי
י(כתוב במדרש   י׳׳א,  רבה  דברים  שמשה רבינו    מבואר:  )במדרש 

, ואם היה  תפלות כמניין ואתחנ״ן  (515=)  ע״ה התפלל תקט״ו
תפ עוד  אלא   להימתפלל  לארץ,  ונכנס  נענה  היה  אחת 

" לו  אמר  ָלְךשהקב״ה  להתפלל ".ַרב  תמשיך  אל  דהיינו,   ..
הזה ובדבר  השאלה:.  ח  נשאלת  אמרו  ס"ד("ל  זהרי  :  )יבמות 

עקרות   האימהות  את  הוא  ברוך  הקדוש  עשה  מה  "מפני 
מדוע אם כן   ה מתאווה לתפילתן של צדיקים".משום שהקב"

הק "  ב"האמר  ּתֹוסֶ למשה:  ַדֵבר  ַאל  ַהֶזה  ֵאַליף  ַבָדָבר  " עֹוד 
מלהתפלל אותו  זאת  ?ומנע  להבין  אמר ש  משלהנה    כדי 

עני אחד הזדמן   :זצ"ל  הראשון לציון מרן הרב עובדיה יוסף
פנה   רעב  שהיה  ומכיוון  קמצנים,  אנשים  של  אל לשכונה 

וביקש   התושבים  בצל.אחד  רק  לו    ממנו  הביא  שזה  לאחר 
התושב    ם"?!כול בצל בלי לחברצון, אמר לו: "וכי אפשר לא

את לאחר שקיבל    ה.יירה, נתן לו גם לחמניהצדיק, בלית בר
בצל? אתה  לחם ו  אמר: "מה אני אמור לעשות עם  יהיהלחמנ

בלית  שר לאכול בלי לשתות"?!...רוצה לחנוק אותי?! וכי אפ
 י גם אכל וגם שתה...יה, והענברירה הביא האיש שת

ת אם רוידע מה שיכול לקהקדוש ברוך הוא    כן הוא הנמשל:
ולבסוף יקבל ה יבקש מעט  משה רבינו ע"ה יתפלל, שבתחיל

גדותיהן  על  עלו  שהתפילות  כשראה  ולכן  ל  הכול,  ו  אמר 
שיפסיק מלהתפלל משום שאם ימשיך להתפלל כבר ייכמרו 

הקדוש ברוך הוא ובהכרח שיסכים לתפילותיו של   רחמיו של
 משה להיכנס לארץ... 
יוסף'  ה'לבוש  ב  :מוסיף  ומה  תאמר,  משה  ואם  שייכנס  כך 

מ ארץ?ל רבינו  המקובל  אמר  שהרי  כבר  זצ"ל  פאפריש  איר 
ידיו של משה ב  ורבינ  אמרו חז"ל שמעשי  והמשכן  טלו,  לא 

לארץ   משה  נכנס  היה  ואילו  נגנז,  אלא  נחרב  לא  שבנה 
היו חוטאים  ובונה את בית הבחירה, כשעם ישראל  ישראל 

י  עם  על  כליה  חלילה  שתהיה  הק  שראל.בהכרח  לא ב"ה  כי 
ו, בתור כפרה על מעשי ידיו של משה רבינ  ישפוך את חמתו

 .על עם ישראל, לכן מנע ממשה רבינו שייכנס לארץ
"שאמ  וזהו ישראל,  לבני  רבינו  משה  ִבי ר  ה'  ַוִיְתַעֵבר 

לארץ  ְלַמַעְנכֶ  להיכנס  ממני  מנע  הוא  ברוך  הקדוש  ם", 
 אף...-למענכם להצילכם בשעת חרי

אלעזר ' ה  אומר חייםר)  ממונקאטש  ' מנחת    : (שפירא אלעזר בי 
האווילים נגד  השכל  מוסר  שלא  ומכאן  בזמנינו  הטועים 

בתפ הגילהרבות  על  שללה  ברוב  אולה  )גם  צרותינו  ימה, 
תנו יחבלי משיח האלו(, באמרם כי מה ייתן ומה יוסיף תפל

התפ היעל  על  עשרה  בשמונה  לא לות  עדיין  והרי  גאולה? 
 .. נושענו.

לה  ימכאן הראיה כי אם היה משה רבינו ע״ה מתפלל עוד תפ
לך   רב  )חלילה(  נאמר  לא  שאלינו  וכיון  נענה,  היה  אחת 

עלינ עוד,  ומלהתפלל  להמשיך  יו  מי  כי  כמה להתפלל  ודע 
 תפלות נצרכות לגאולה השלימה...

  שיהיה    ..."ִפָלה ִיָקֵרא: "ִכי ֵביִתי ֵבית ּתְ )ישעיה נו, ז(זהו שכתוב  
ולשפוך  בנ להתפלל  רבה  מצווה  לכך  ישראל,  מתפילות  נה 

רצון   עת  אחד  פעם  ימצאו  אולי  התפלות  ברוב  כי  שיח, 
   הרה בימינו...ה שלימה במשהוא מסוגל להיענות בגאול 

 
 
 
 

 

 

 
    תוכן ענייני הפרשה  - ָוֶאְתַחַנן

 .כט(-כג )ג,לארץ ה להיכנס "ה רבינו עמשדברי תחינתו של   . א

   או  גרוע סור לוהאי ה,התור  ותרה על שמירת מצוזהא  . ב 
 .ג(-)ד, א רְפעוֹ שלון ביבמצוות, שדבר זה גרם לכ להוסיף 

 חכמה    כים לוים בה', וז חיזוק לעסק התורה, שבזה דבק  . ג
 . טו(-)ד, ד , ותתפרסם חכמת ישראל בכל העמיםלאהנפ 

   ִיְגלּוכדי שלא  בודה זרה,להיכשל בעחובת הזהירות מ  . ד
 .  (כח-)ד, טז םלארץ העמי 

)ד,   לות, ויזכו לתשובה את ישראל בג  רושמשה' י הבטחה    . ה 

 .ל(-כט

מצרים,   . ו  ביציאת  סיני,  הר  במעמד  לישראל,  ה'  אהבת 
 תורתו   ולקיים  בה',  להאמין  צריך  תמיד  לכן  ישראל,  רץובא

 . מ(-)ד, לא

 .()ד, מאחי ירדן המזרמשה בוחר שלוש ערי מקלט בעבר ה  . ז 
 .ל(-)ה, אות שרת הדברסיני וע  מד הרעמתיאור   . ח

 . ג(-)ו, אצוות שמירת המ  עלרה זהא  . ט
 .ט(-)ו, דפרשה ראשונה של קריאת שמע   . י 

    'לזכור חסדי ה אזהרה על קיום דברי התורה, החיוב   . יא 
 .כה(-)ו, ילתורה  וב חינוך הבניםלישראל, וחי   

  (.ה-א  )ז,  ץהאר  ביושבי  להיטמע  שלא  אזהרה  . יב 

 ל ונותן שכר עהעמים ר מכל ראל יות שיהב את עם  וה' א  . יג 
 יא(. -ו )ז,ובעולם הבא ולם הזה  ע בת המצוו   

 
 

 

   מתאחשבעה דנ
מר סדר מדרש, כי תיקנו לוהרבי דוד אבודרהם מבאר בשם  

הקב"הפטרות   אומר  בתחילה  כזאת:  בכוונה  ה הנחמה 
עמו   את  שינחמו  ַנֲחמּו  "  -לנביאים  כך  ַעמִ ַנֲחמּו  ועל  י", 

אינני   -' ", פירוש  ַוֹּתאֶמר ִציֹון ֲעָזַבִני השראל "משיבה כנסת י
" להקב"ה:  משיבים  והנביאים  שליחים.  ע"י  ֲעִנָיה  מתפייסת 

נָֻחמָ  לנו, עד שהקב"ה ין שמקבלת פיוסאינה    -ה"  ֹסֲעָרה ֹלא 
אֹוִרי ִכי    ִמיקּוה", "ָרִני ֲעָקרָ ם", " ָאֹנִכי ָאֹנִכי הּוא ְמַנֶחְמכֶ יאמר " 

אֹורֵ  "ְךָבא  ישראל:  כנסת  משיבה  ואז  ַבה ",  ָאִׂשיׂש  ",   'ׂשֹוׂש 
י", כיון  ָּתֵגל ַנְפִשי ֵבאֹלקַ שוש ולשמוח, "כלומר, עתה יש לי ל

 חם.  ישע, ובזאת אנ שהוא עצמו מלבישני בגדי
זצ"ל מסלונים לדברי המדרש מעשה   נח  והסמיך רבי שלום 

של בנו  מלודמיר,  רבי שלמה מקרלין, שהתאבל    ברבי משה 
סתלקות אביו בפרעות תקנ"ב, ולא מצא מרגוע  מרה אחרי ה

 ז', אשר אמר לו:  לנפשו. בא לפני רבי ברוכ'ל ממזיבו
יש   בעוד  מעולמנו  הצדיק  ילקח  שלא  לן  רק  קיימא  אפילו 

נלקח  ביהודי   אם  לו.  הזקוק  השלים   -ודד  שכבר  סימן 
זקוק   לעולם  והבן  בנו,  אתה  אבל  לפיכך תפקידו,  לאביו, 

לפיי משמים  ינסו  תקבל בוודאי  אל  אך  אותך.  ולנחם  ס 
תמהר   אל  אך  ויותר,  יותר  לפייסך  ינסו  אלו!  לקבל פיוסין 

תתרצה!   ואל  עוז  התאזר  שאם הניחומים!  ללמדנו,  וזאת 
 אלא  קטנות,  בנחמות  הסתפקל  ולא  להתעקש  עיםיוד

השלמה,  בגאולה השלמה לנחמה  ומייחלים  מצפים מתפללים, 
  ם".ָאֹנִכי ָאֹנִכי הּוא ְמַנֶחְמכֶ "  -ים להשיג את המבוקש זוכ

 "דבס

 ב "פתש  אב י"א                 זצ"ל ןילשטי ד יעקב אמו"ר הרב לע"נ    מוקדש ןלו הע          בי"שנה   583ס' עלון מ 

 694  ס'מ עורשין כנעסוק בתו הז  בעלון
 ן הגאו רמו"של   ויסודמ ,"ורוציקברינה " שתדרמב

 ל"צז אדלשטיין   קבעי   י רב
כל  ב, 2וצר קה רחוב ברון  השברמת סר מנ ורהשיע

   .19:00עה  בש ב' םוי
 ישה:מספר הפג ,בזום םג רבור מועשיעה

 . 777  :מת כניסה, סיס9779997777
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ִאֶמךָ " ְוֶאת  ָאִביָך  ֶאת  ד   -  (טז,  ה)"  ...ַכבֵּ

 סיפור -מהפך שחוללה התמונה 
אם אינה אב ומצות כיבוד  יש סוברים ששב'בית שלמה' כתב  

, אלא היא מצוה של בין אדם למקום, מצוה בין אדם לחברו
 ם ק מצוה שכלית אלא כגזירת הכתוב, שהשווה השואינה ר

אין לומר ש,  הרבזו אמר  טה  את כבודם לכבודו. ולשי  ברךתי
חוש כ"פריעת  היא  המצווה  חייבים גדר  אלא  גרידא,  ב" 

מלטרו שהורים  למה  מעבר  אף  בצרכיהם  להעניק  ח  וכנים 
רבלב אכן  החולה.  שס נם  הרמב"ם  לדעת  גם  ציין   וברנו 

 שבין אדם לחברו.  צווהוי מושכיבוד אב ואם ה 
הגראי"ל מרן  לבית  הגיעו  זצ"ל  פעם  ובנו    שטיינמן  בן אב 

בחוצפה  ובפי האב בקשההעשר,   כלפי  "בני מתנהג    ן באופ: 
על כל דבר, ולפעמים חמתו גוברת   חריג, הוא מתווכח עמי

עבו   אף משליך  שונים", שח האב והוא  לי חפצים מחפצים 
לשמשבד "בבקש  מעות  הרב,  אותנושל  תכניס  כבוד אל    ה, 

מלבדוהרב לי  לעזור  יוכל  לא  איש  הקיצין,  כל  כלו   ...." 
המשמש,דבר  נגעו של  לליבו  של    יו  לחדרו  נכנס   הרבהוא 

הוכנסו האב ובנו    -  וביקש את רשותו. כאשר ניתנה הרשות
אליו    הרבפנימה.   אותם  ולאקירב  בחום,  מכן ובירכם  חר 

 .ביקש לשמוע מה בפיהם
נשנק" הרב",  "בנ  כבוד  בדברו,  בחוסר האב  כלפי  מתנהג  י 

וא דבר,  כל  על  עמי  הוא מתווכח  מוחלט.  בי כבוד  מזלזל  ף 
 מסוגל להעלותה על דל שפתי".   בצורה שאיני 

בעיניו של הילד, שהתכווץ    הביט  הרבדמעות עמדו בעיניו.  
 .ביחידות ב שישאיר אותם, וביקש מן האמובמקו

:  ברכות אך בתקיפותמרן פנה אל הילד  האב יצא מן החדר, ו
התורה  מן  איסור  זהו  הלא  לאביך?  כך  תעשה   "!... "מדוע 

"הוא מעצבן אותי כל   ! התריס הילד,"תדר איתואני לא מס"
 .הזמן", וגם בעיניו עמדו דמעות

לחבו" את  מרן  ליטף  אסור",  זה  זאת,  אבא  כל  אם  "גם  יו, 
בכל כבודו  על  ולשמור  התאפק  עליך  אותך,   ".מחיר  מעצבן 

ק השתשתיקה  של צרה  שאלתו  נשמעה  ולפתע  בחדר,  ררה 
תהיה לידי  גם  האם  בני,  לי,  נא  "אמור  שלא   מרן:  מסוגל 

 ... "?ךלכבד את אבי
 ."לא" הודה הילד בבושה, ולחייו סמקו, "מהרב אני מתבייש"

 אורו.   הרבעיניו של 
ההתשו תשבה  ידע,  ליחסיהםזו,  הצלה  קרש  הרעועים    מש 

ה ובנו.  האב  לו:  של  והורה  למשמשו,  לקרוא  מיהר  "לך וא 
המצלמה את  שיח:    "!והבא  בנועם  אמר  הילד  אל  ובפנותו 

נצט וכשת"עתה  ואתה.  אני  יחד,  הביתהלם  את   גיע  תגדיל 
תמיד  כך  בבית.  שלך,  בחדר  אותה  ותתלה  שלנו,  התמונה 

לי נמצא  שאתה  קלתרגיש  לך  ויהיה  אבא,    די,  את  לכבד 
 "?... טוב

הוא רק הצליח להנהן בראשו לאות    הילד הנרגש לא השיב.
התרומם   הרבהסכמה. והנה, הגיע המשמש והמצלמה בידו.  

הניח   הילד  מכסאו,  של  כתפו  על  חיבקהנידו  ו  רגש, 
המעמד ב את  להנציח  למשמש  והורה  חייך  חמימות, 

כפתור על  הקיש  המשמש  ואכן  והבזק    במצלמה.  המצלמה, 
התיישב    ה"פלאש" האיר את החדר. דעתו של מרן נחה. הוא

ונפרד מהם   בנו במילים חמות,  ואת  בכסאו, בירך את האב 
 . בחמימות

פעול את  פעלה  התמונה  התמונה ואכן,  מדהים.  באופן    תה 
צילום  פותחה   אותה  כהסמובחנות  תלה  והילד  הוגדלה,   ,

 רק שהחל לכבד אתבחדרו. וראה זה פלא. מאז אותו יום לא 

משפחה האביו יותר מכל בני המשפחה, אלא שמבין כל ילדי  
בשנות  בילדותו,  אביו;  של  ביותר  הטוב  לידידו  הילד  הפך 

 . נערותו, וגם לאחר נישואיו
רק על קיר  נותרה תלויה    שחוללה את המהפך, לאנה,  התמו

 ...חדרו של הילד. היא נחקקה על לוח ליבו, לנצח נצחים

 
 

ֶאת  ַכבֵּ " וְ ד  ִאֶמָך  ָאִביָך  וד בכי  -  (טז,  ה) "  ֶאת 

 עד היכן?  - אם ואם
נזדמן אחד   פעם  עשיר  זצ"ל  סולובייצ'יק  חיים  רבי  אצל 

הא סיפר  תקנה.  חסר  כקמצן  ברבים  לרבי שהתפרסם  יש 
חיים: יש לי אב זקן שחלה לאחרונה, ומזה כמה שנים נמצא 

ולקיים  י לנסוע אליו כדי לבקרו,  יהוא בוורשה הרחוקה. על
כיבוד אב, אך אף ידוע לי כי ישנה הלכה פסוקה    תבכך מצוו

זו   ולפי הלכה  איני מחויב להוציא   -ש'כיבוד אב משל אב', 
טוח אם שאיני ב  יעה לקיום המצוה. וכיון מכיסי את דמי הנס

הרב  את  לשאול  באתי  לוורשה,  הנסיעה  דמי  לי  יחזיר  אבי 
של   לאמיתו  חיים:  רבי  לו  השיב  לנהוג.  כל כיצד  אין  דבר, 

מצדך להוציא ממון כדי לנסוע לבקר את אביך הזקן,    חהכר
 .)חומש עטרת רש"י(הרי אתה יכול ללכת לשם ברגל... 

 
 

 יים?בכפל  ויתנחם  בכפליים  לקה  ישראל  עם  מדוע 

והאלשיך כתבו   "האברבנאל  ַנֲחמּו:  בית   -"  ַנֲחמּו  על  נחמו 
כפליים שלקתה  והטעם  שני.  בית  על  נחמו   על   ראשון, 

כתב  חט כ  ד"ק ר ה אותיה,  לקו  אביו:  על בשם  פליים 
יר שאמר  מה  וזהו  אבותיהם.  עוונות  ועל  מיהו  עוונותיהם 

ז( הנביא   ה,  ְוֵאיָנם"  :)איכה  ָחְטאּו  ֲעֹוֹנֵתיֶהם    ,ֲאֹבֵתינּו  ַוֲאַנְחנּו 
ִכי ִנְרָצה  כתב על הפסוק " )יומא פ"ה: ד"ה נעשו(  ובמהרש"א". ָסָבְלנּו

ָלְקחָ  ִכי  ִמיַ ֲעֹוָנּה  ה'  ה  ַחֹּטאֶתיהָ ְפלַ כִ ד  ְבָכל  ב(  "ִים  מ,  , )ישעיהו 
הטעם שכתב "לקחה" ולא "לקתה" בא לרמז כי נרצה עוונה,  

יהיה העוון מרוצה כזכויות,   -ובה מאהבה  שע"י שעושים תש 
שהחטא   כיון  כפליים,  לעתיד  מצוותיה  שכר  לקחה  זה  וע"י 

יים בכל כתב: "לקחה כפל  ובתרגום יונתן ו נעשה זכות.  עצמ
הכוונה היא שקבלה כוס תנחומים מה', כאילו   -  "חטאותיה

   לקתה כפליים על כל חטאותיה.

 
 

לפעמים   נקרא  הגאולה  על  שמבשר  מי  מדוע 

זכר  ְמַבשֵ "  -  בלשון  נ"  ר ַרְגֵלי  נקרא ז(  , ב)ישעיה  ולפעמים   ,

? ט(  ,מ  שם)  "םְירּוָשלִָ   ְמַבֶשֶרת "  או  "ןִציוֹ   ְמַבֶשֶרת "  -  נקבה  בלשון
קלה כזכר, ואם לא   תהא הגאולה   -: אם זכו  )שם(  רש"י כתב  

 תהא הגאולה תש כנקבה.   - זכו
  , "םְירּוָשלִָ   ְמַבֶשֶרת " - "ןִציוֹ   ְמַבֶשֶרת"  שנקרא הטעם :הרד"ק  וכתב

הנבואה   בדברי  לכן  ישראל,  ארץ  עיקר   הם וציון  שירושלים  לפי
 . םאולה לשאר הערינאמר כאילו הם מבשרים על הג

 
 

   ש בפרשתנו 'לבנון'?בית המקד מדוע נקרא 

השמוב שיר  במדרש  ה( ם  יריא  טביומי)ז,  רבי  אמר  מפני   ,: 
יוחאי  בן  רבי שמעון  כשלג,  ישראל  של  עוונותיהם  שמלבין 

ש בו,  שמחים  הלבבות  שכל  מפני  "אומר:  ָכל ְמׂשֹוׂש  נאמר 
מח  ץ"ָהָארֶ  ע()תהלים  אומרים:  ורבנן  שנאמר   ם של  ,  מה 

' מלשון  וןלבנ '  -ם"  יַני ְוִלִבי ָשם ָכל ַהָיִמיּו עֵ ְוָהי"  :א ט, ג(-)מלכים
 '. עין' ו'לב'



 

 

ּוָבאָ " ַבָשַמִים  ל  אֵּ ִמי  ַיֲעֶשה  ֲאֶשר  ֲאֶשר  ֶרץ 

וְ  כג)"  ִכְגבּוֹרֶתךָ ְכַמֲעֶשיָך   ורהוויתמעלת    -  (ג, 

 דהים לשבת מסיפור  –בצידו  שכרוה
  יםמעשו.  ביםעול  ינםאו  הנעלבים: "(פח  שבת)אומרת הגמרא  

  -  וריםיסבי   ושמחים  מאהבה  עושים  ,משיבים  ואינם  חרפתם
לא(  הכתוב  מרוא  עליהם ה,  ְכצֵ "  :)שופטים  ַהֶשֶמש  ְוֹאֲהָביו  את 

 . " ִבְגֻבָרתוֹ 
 להבליג  שיכול  זה,  לוותר  שיודע  זה  -'?  ה  של  אוהבו  מיהו
  של   אוהבו   זה .  מגיב  ולא  חרפתו  השומע  זה,  לו  שקשה  הגם

כ(  םליבתה  המלך  דוד  אומר  כזה  אדם  לעו ',  ה קמה,  :  )תהלים 
  הסובבים   עם   מתנהג דם  א   אם   כי   -"  ויֲהבָ ֶאת ָכל אֹ שֹוֵמר ה'  "

 ! כך   על לו    כבר   הקב"ה יגמול ,  לו   כשקשה   גם   תר ומוו   וה ו בענ 
: א"שליט  בידרמן  אלימלך'  ר  צ "הגה  סיפר  מדהים   מעשה

 וגיסים  אחים  ארבעה  של   משפחה  .ח"התשע  בקיץ  זה   היה"
  מנת  על,  החופשה  בימי  פוןהצ  בערי  פושולנ  לצאת  החליטו
 .  וחדשים רעננים אלול שלחוד  ולהגיע, ותכוח להחליף

 לשמור   שהבטיח'  צפת'  לעיר  וךמס  צימר  בעל  עם  סגרו  הם
 בכל   לרשותם  רק  שיעמוד  מנת  על,  המתחם  כל  את  להם

 שם  -  כניסה  מקומת  בנוי  היה   המתחם  .הנופש  ימי  שלושת
, נקיתע  ובריכה  רצח  בשילוב  גדולה   למשפחה  צימר  היה

. קטנים  וילדים  לזוגות  חדרים  ארבעה   היו  השניה   ובקומה
,  הצימר  לבעל  מראש  שבועות   כמה  שילמה   משפחה   אותה
, להם  המתאימה,  העליונה  הקומה  כל  את  לוקחים  כשהם

 ובלי,  מוחלטת  לפרטיות  להם  מתחייב  הצימר  כשבעל
 .התחתונה  שבקומה לצימר משפחה עוד להכניס

 למתחם  הגיעה,  מאושרתה  המשפחה.  היום  הגיע,  והנה
 חיכו  שם   ,העליונה  בקומה   להתמקם  להוהח  ושמחה  בששון 

 את   סידר  זוג  כל.  בזריםאוומ  מפנקים  אירוח  חדרי  4  להם
 דרכם  את  הגברים  עשו ,  דקות  כמה  ותוך ,  בחדרו  הדברים

 .למטה להם שחיכתה  הגדולה הבריכה  לעבר הישר
 החלו  מכן  ולאחר,  ארוכה  השע  במשך  והשתובבו  נהנו  הם

 .ערבית לתפילת לצאת להתארגן
 שומעים  הם,  התפילה  אתלקר  מתארגנים  דםבעו,  והנה

 .  הכניסה מקומת ריםוגמב אנשים  של המולה  קולות
  הם   ולתדהמתם,  הבריכה  קומת  אל  המשפחה  בני  הציצו
 . דולמא עד זעמם את שעורר מחזה מגלים

, ויראים  טובים  אברכים  חמישה  של   קבוצה ?...  התברר  מה
, הלמט  הגדול  בצימר  ,משפחותיהם  בני  ללא  לנפוש   גיעו ה

 .בה  נותולה להשתעשע מנת על  הבריכה לכיוון  רצו אצו  והם
 ועברה   בזעם  הבית  לבעל  קראו  מלמעלה  הזוגות  תארבע
"לו  ואמרו  כמה  לפני  סגרנו  הלא?!...  להיות  אמור  זה  מה: 

  המקום  את  משכירים  שאנו  ומפורשת  ברורה  בצורה   שבועות 
, זאת  מפורשת  בצורה  לנו  הבטחת  אתה  והרי,  נול  רק  כולו
?!...  האברכים  חמשת לכאן הגיעו  כיצד ..."!כעת פה קורה ומה
 ותעמוד,  למקומם  בחזרה  אותם  שתשלח  ים דורש  אנו

 .בזעם טענו", מוחלטת  לפרטיות בהבטחתך
  במאומה   עתה   שהגיעו   האברכים  קבוצת  הבחינו ,  בינתיים
  ה שישנ  להם  אמר  לא  אחד  אף.  וכהבמב  והרגישו  שנוצרה

 פחההמש  בני  את  לצער  רוצים  לא   הם  וכי,  משפחה  עוד  כאן
 .  שלווה ימי לכמה שהגיעו 

  קבוצת   אל  העליונה  בקומה  המשפחה  נימב  אחד  ניגש,  ואז
 באתם  זמן   לכמה,  בבקשה  לי  רואמ":  אותם  ושאל  האברכים

  ..."?הזה לצימר

 אנו  בבוקר  10:00  בשעה  מחר  וכבר   ,אחד  ללילה  רק  באנו"
 .נעימות בחוסר השיבו", לדרכנו הלאה להמשיך ריםאמו

"משפחתו  בני  את  וכינס,  חההמשפ  בן  זאת  שמע , ראו: 
  ללילה   רק   הגיעו  היקרה   האברכים קבוצת  י הר,  יקרה  משפחה

  טעות   זוהי   שכן,  לכאן  שבאו  אשמים  אינם  הם  ובאמת,  אחד
  ךבמש  מקודם  נונהנ  כבר  הרי,  לב  שימו  אך.  הצימר  בעל  של

  שנחזור   שאחר  תיכננו  יהר,  וכעת  ,ריכהמהב  ארוכה   שעה
  שעה   עד  צפת  בהרי   יילטל  יחדיו  נצא,  יתערבמתפילת  
 .בלילה מאוחרת

,  הזו  היקרה  האברכים  קבוצת  עם  חסד  ונעשה  הבה,  כן  אם
  להם  וניתן ,  עימנו  שהצדק   למרות,  מידותינו  על  ונעביר

  רעש   מזה  לעשות   בלא  ,מהמקום  הנותול  פה  להישאר
  שוב   ,ילכוש  אחר  מיד   בבוקר  חרומ,  הבית  לבעלה  המולו

 ". אהלמ בפרטיות תנושולר המתחם כל יעמוד
 ממש  זו  הרי   .המשפחה  לבני  קל  לא  ניסיון  בגדר  היה   הדבר

 סגור  יהיה   שהמקום   מראש  שהבטיח  הבית   בעל  של  חוצפה
 .כםושס כפי לא, אנשים עוד מכניס כעת הוא והנה, למענם
 המשפחה  בני  החליטו  ,ותהתלבט  של   טעונים  רגעים  לאחר

 אותם  עם  חסד  ולגמול,  הראש  את   להוריד  הוא'  ה  רצון   כי
 לבעל  ולוותר  ולעניין גד  לעשות  שלא  החליטו  ולכן,  כיםאבר

 עם  שלמים  היו,  העליונה  בקומה   מהמשפחה   בריםהג  .הבית
  בעוד ,  הסמוכה  צפת   בעיר  ערבית  לתפילת  ויצאו  ההחלטה
 לקראת  להתארגן  םבחדרי  נשארו  הקטנים  וילדיהם  נשותיהם

 . צפת להרי ערבב היציאה 
 ולתדהמתם ביתמער  הגברים  יםזר חו  שעה   כחצי  לאחר,  והנה

   .והבריכה  החצר מאיזור רעש ו המולה  רואים הם
ש  הילדים  אחד?...  קרה  מה.  מנענ  ונורא  גדול  אסוןמסתבר 

  בשקט   לו   יצא,  העליונה  מהקומה   המשפחה  של   הקטנים
 בקומה  הבריכה   לכיוון   לטייל  והלך  העליונה   בקומה  מהחדר

 .התחתונה
 לא  יאוה ,  הילדים  בשאר  ובטיפול  תובהכנ  עסוקה  היתה   ואמ

 הבריכה   אל  התקרב  הוא.  מהחדר  יצא  הקטן  בנה  כי  הבחינה
   .קרקעיתה אל וטבע

  מהקבוצה   האברכים  אחד  יצא  רגע  באותו,  ממש  נס  באורח
  איזור ב  אוויר  לנשום  מנת  על,  למקום  עתה   זה  שהגיעה 
  בעומק  שוקע  גדול  דבר  רואה  הוא ,  תעתוולהפ.  הבריכה
  עתה   זה  פלנש  שלוש  כבן  בילד  ומבחין  מתקרב  הוא.  הבריכה
 .הבריכה לעומק
 איחוד'  כאיש  הוא  משמש,  שמיים  ירא  אברך  היותו  מלבד
 את  הוציא, הבריכה תוך אל לקפוץ הוא מיהר, כן ועל', הצלה
 .ההכרה את בדשאי בילד החייאה  לערוך והחל  הרך הילד
 של  נס  באורח  ניצל  והוא,  לילד  פקהדו  חזר  שניות  הכמ  תוך

  נבהלו   למקום  גיעוהש  משפחה  אותה  ינב,  הגברים  !ממש
 כמחוסר  שוכב  שלוש  כבן  הילד  את   לראות  המחריד  מהמחזה

 .הגדול הנס על בבכי  ופרצו, הכרה
, מכאן  תסתלק  האברכים  שקבוצת  מתעקשים  היינו  אם"

 שכעת   הרי   ,איתנו  שסיכמו   כפי  מתחםב  לבד  נישאר  ואנו
  שהיה   כמוהו  מאין  ונורא  גדול  אסון  בתוך  מצויים  היינו

  בן   אותו   אמר  ", החיים  כל  ואת  הנופש   כל   את  לנו  משבית
  המידות   על  ולהעביר  לוותר  הרעיון  את  שהעלה  משפחה

"אברכים  ולאותם  הבית  לבעל  אותם  שולחים  היינו  אם. 
 הלילה המקום את  עוזבים  היינו  בעצמנו   אנו  שגם  הרי,  מכאן

 "...ע"ל הלוויה של ונורא מצער מצבב
  ראיתי   ולא   זקנתי   וגם   הייתי   נער ":  ל"זצ  שטיינמן  הרב  אמר
 ". השני   למען   ת המידו   על   והעברה   מוויתור   שהפסיד   אדם 



 

 

גמליאל: בן  רבן שמעון  לישראל    "אמר  ימים טובים  היו  לא 
וכיו באב  יוצאות יםיפורכהם  כט"ו  ירושלים  בנות  שבהן   ,

 .  ענית כ"ז()ת לות בכרמים" לבן שאולין ומחובכלי ל
 חכמינו מנו ז' אירועים חשובים שאירעו בתאריך זה:

זה   ביום  ח  -ר  ִמְדבָ י  ֵמתֵ   ָכלּו א.  של  בכיה  אותה  נם, יאחרי 
ת בליל  במדבר  אבותינו  השניה    אבבשעה  שבכו  בשנה 

שהם   עליהם  נגזרה  המרגלים  ובעוון  ממצרים,  לצאתם 
ל ה, לאחר שמתו כנש  40אלא לאחר    ובניהם לא יכנסו לארץ
וכ מצרים,  יוצאי  שמובאדור  נספו בחז"ל  פי  שנה  שמדי   ,

מ באב    15,000-למעלה  תשעה  בלילי  כולם  איש  נכנסים  )שהיו 
ואומר:    אבב ט'  בערב   יוצא  הכרוז  היה  ובבוקר  שחפרו,  יבדלו  לקברים 

. היה יוצא, עד תום כל הדור(  -, וכל שהיה בו נפש חיה  המתים מן החיים
הארבעי ממצרים,  םובשנת  מלמות,   לצאתם  פסקו  שאז 

ותמוה   חיים.  כולם  מקבריהם  טעו  שועמדו  שמא  חשבו 
ט"ו,  ליל  עד  בקבריהם  לשכב  וחזרו  החודש,  עד    בחשבון 

סימן שנשלמה הגזירה, ולכך קבעו    -שראו שנתמלאה הלבנה  
 . קכא.( תראב בא )רש"י, ב  בוטם אותו הדור יום זה ליו

ה' למשה,  ר  ְדבַ י  פל  ע  -  ים לבוא זה בזה ב. יום שהותרו שבט 
)כשלא דור נוחלי הארץ שלא תינשא בת יורשת נחלה    נצטוו

זכרים(   בנים  מאביה  לבן  נשארו  נחלה ִשְבָטּהאלא  תיסוב  לבל   ,
ט לשבט. מצוה זו הציבה חייץ בין שבטי ישראל, מאחר  משב

לבן שבט ֶשבַ שבכל מקרה   נישואיה  הוגבלו  נחלה,  יורשת  ת 
ה אולם  בלבד.  נותרגבאביה  לא  זו  חכמי ה  לה  לדורות; 

אלא   נאמר  לא  זה  דבר  כי  הכתובים  ממדרש  למדו  ישראל 
לאותו דור בלבד, ובדורות שלאחר דור חלוקת הארץ, התירו  

יור בת  משבט נישואי  שאינו  אחר,  שבט  לבן  גם  נחלה  שת 
 ט"ו באב.-אביה, והכרעה זו נפלה ב

בקהל   לבוא  בנימין  שבט  שהותר  יום  מעשה    -ג.  לאחר 
פיתוה של  ל:(בעה  בגלגש  עבה  אחים   )תענית  מלחמת  ואסון 

עקובה מדם שנגרמה על ידו, הושמד כמעט כל שבט בנימין, 
: )שופטים כא, א( וחרם חמור הוטל על שרידיו בשבועה, לאמור

ְלִאשָ " ְלִבְנָיִמן  ִבּתֹו  ִיֵּתן  ֹלא  ִמֶמנּו  נשי  ִאיש  שכל  בזמן  בו  ה", 
צרה של ק  ם הספיקה שהותולשבט בנימין נספו במלחמה. א

דריתחא עידנא  של  מהזעם  אף(  התפכחות  כבר )חרון  והעם   ,
י נגדע שבט מישראל, ויבכו בכי גדול על השבועה  כהזדעזע  

 הנחפזת לבלתי תת לשארית בני בנימין מבנותיהם לנשים. 
ישב העדה  לזקני  נשים  להמציא  כיצד  מוצא  ומצאו    600-ו 

הפתרו נמצא  בכך  בנימין.  לבעשרידי שבט  וקיום  ן  שבט יה, 
העדה ב של  השבועה  ברם,  הובטח.  ישראל  בקרב  נימין 

בעינה   בנימין  נשארה  בין מטה  נצחי  חייץ  להשאיר  ואיימה 
לשבטי ישראל, לבל יתחתנו אלה באלה, אולם התייצבו זקני  

נוסח השבועה לא שבר ע"י שקבעו  ישראל בפרץ, והתירו הד
ממנו לא   "איש   יחייב אלא את אותו דור בלבד, כמו שהכריזו

לבנימין  י בתו  שבט  -תן  שהותר  ויום  מבנינו",  ולא   ממנו 
 ה.  ט"ו באב הי -בנימין לבוא בקהל 

למערכה   עצים  פסקו מלכרות  על   -ד.  קרבן שמקריבים  כל 
יכים להיות  המזבח לה', מצוה שיהיה תמים ללא מום. כן צר

המזבח  גם   מוקד  על  שמבעירים  המערכה  מובחרים,   -עצי 
שנ עץ  תולעת  מצאה  וכל  היו    -בו  לכך  המזבח.  מעל  נפסל 

המ לצורך  העצים  את  מחודש  כורתים  רק  השנה  לכל  ערכה 
ניסן ועד ט"ו באב. מכאן ואילך תשש כוח חמה, ויש בעצים 

סקו  לחלוחית, ומעלין עשן וגם יגדלו תולעת. ואותו יום שפ 
עצים שמחים,    לכרות  היו  גדולה  שלמערכה  מצוה  השלימו 

  .(קכ"א: תראב בא )רשב"ם בשכזו  
עד כה היו טרודים שבנו גרשום סיבת השמחה היא,  לדעת ר

 ןכל  , עורהתלמוד  בכריתת עצי המערכה, והיו מתבטלין מת 
העבודה   השלימו  בו  יום  אותו  את  , שמכאן ובטם  יו  -עשו 

 ואילך יהיו פנויים לעסוק בתורה.

בבית  כשהעמידה.   הזהב  עגלי  שני  לא -ירבעם  ובדן,  אל 
 שבירושלים.   דשקהמת בי ל לזנוח אתהסכימו ישרא

דרך  על  ישמרו  למען  "פרדסאות",  והושיב  ירבעם  עמד 
אל   השבטים  עשרת  בני  יעלו  לבל   דש קהמת  ביירושלים, 

  250-כשבממלכת יהודה. אותם "פרדסאות" אלו ניצבו במשך  
בימ לרגל.  העלייה  את  ומנעו  ְרַמְלָיהּוי  שנה,  ֶבן  מלך ֶפַקח   ,

עלה   ִפְלֶאסֶ ִּתְגלַ ישראל,  מלך אשות  על עשרת השבטים, ר  ר 
ו ע"י מלך וקרע מהם את ארץ הגלעד. גם עגלי ירבעם נלקח

קשר   זו  מפלה  ובעקבות  ֵאלָ אשור,  ֶבן  על  הֹוֵשַע  ֶבן  ה  ֶפַקח 
הזהב  ְרַמְלָיהּו עגלי  כי  הושע  כשראה  תחתיו.  ומלך  הרגו   ,

רך, עם על הדהלכו בשבי, העביר פרדסאות אלו שהושיב ירב
 . יום זה ט"ו באב היה. אמר לאיזה שירצו יעלוו

כשעלו בני הגולה מבבל בימי בית השני,    -ו. זמן עצי כהנים  
לא מצאו עצים למערכה. עמדו משפחות מהעולים והתנדבו 
  -משלהם. התנו נביאים שביניהם: אפילו לשכה מלאה עצים  

לנד  הדורות  בכל  לעדיפות  יזכו  תורמים  אותם  בת משפחות 
באב בני זתוא בן יהודה   וכך שנו חכמים: בט"ו  ערכה.עצי מ

 . )תענית כ"ו.(
להביא  זו  משפחה  לבני  שיגיע  "והיום  הרמב"ם:  ומסביר 
העצים, היו מקריבים עולות נדבה, וזהו קרבן העצים, והיה  

 .)כלי המקדש ו' ט(" ובטם להם כיו

יום שניתנו הרוגי ביתר לקבורה  י  העיר ביתר נפלה ביד  -  ז. 
בית ש  65ם  הרומאי ני. הקיסר אדריאנוס שנה לאחר חורבן 

שמד  וגזירות  בארץ,  היהודי  הישוב  בשרידי  זעמו  כילה 
שגופותיהם    המרד  חללי  את  אפילו  היהודים.  על  נגזרו  אכזריות

אדריאנוס   מוכן  היה  לא  הקטל  בשדה  פזורות  ן,  ָלחוֹ נשארו 
 וגזר להפקיר את גוויותיהם ולא להביאן לקבורה.  

וגזירותיו בוטלוקימת ה  שנים   3ר  כעבו ניתנו סר  והיום בו   ,
 [עדיםוזמנים ומ ע"פ ]         . ט"ו באב היה -הרוגי ביתר לקבורה 

 

 
 

 התורה    בברכת 
 ברינה                          רון  

             

 א[   לי טז,מש]  ן" וֹ ָלש   ה ַמֲענֵ   ' מה ּו ב  י לֵ כֵ ְר ַמעַ ָדם  ָאלְ "                    

 ק ודצו חלר  בן קביע  : ביר או"מ שמת נ ילוילע                    
      ף סויו החשמבת  חר ס-הר ש :מייאת ר מ                         

 הר ש  תב נהיד ף :סיו ו הקבר  ן ב כירדמ סרכומ                              

   החשמ ןב י ג'ר וג :  שמחהן במי ס:   הזור ן ב  ילפתנ                              

 ה טוב בן  הדוהי : ה אל ןביים ח ףסיו :  אשר  בן ר ימא  ירב                             

  וד ורחלדבן ם יי ח:  לםסא ןב ביעק:   הזוהר בן   השלמ                              

 רפאל בן תמו :  םרהברו אואח ןב םמירח :הר הוז  ןב ודעסמ ר אש                             

    הן שמחב (ה'ג ור ) דיו ד :  אייח ןב  ר ופ: ע בקהור  וןי צ ן ב םיר פא                                

 ן זינו בחל ר  בן מעוןש  :  חהשמ ןב יר אמ  :חקצי  ר יאמ ןב רןהא השמ 

   וןשמש  תב זהור  ימה :נע תב הר דנ פהי  :  ואלשמכי מרד תבה ינמ 

 בה וטבת  (יזי י ד) הבוהא :  הביבח תב ןותכ :  הזיעזבת מרים  

 יסהמכת ב נהינח : החנ בת לחר :  ףסו י ה בתיח 
 

 הלו אפ  בני מיכל שרה ,לעי ,תמר  ,הידהו-הדס ,קביע  אליעד ה :כלמ ן( בןואלאריה ) :חהלהצל

     .בן צילה מין ינב                    

 נהבן אילאליהו  : חיהחק בן צ:יבת אסתר נעמה :ר אסתן בואל שמ ג'ימי :טות אב הבהז :ון גה  זיווג

 בתיה בת אסתר :  ריסאי תב לאה רחל: שמחה בת נה ידה: עזהבת בי רחל        

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

                     2382875-005 -בסלולרי  לתרומות וות שלהקד ,נותלהזמ

 Ronbarina@gmail.com :מיילו בא

   ןוהשר רמת 2 הקוצר 'רח: כתובת

 
 כוי הרבים מעשר לזיפי  ם מכסו לתרצוה  מ
 4741102ן מ.רורמת הש 2 צרקו: רח' הבתכתו 'ק לצ וחשלן לנית 

 

 מהות היום  – ט"ו באב

 

 ל קימא:זרע של
 מרים וסף בן רחל ודה יחזקאל יהי

 נפתלי שלמה בן לאה 
 ינהמ  ה רייזל בתשושנ
  ול בת לולמיט

 זכר(  בן)ילה לחן בת ד :יה בת רחלשמחה צב
 רנה אושר בת או:  תמיבן שלו ובלי

 ה יבת ח רחל : הפורבת ציה הודי
 עדי בת מזל :  יגילאב תיעל ברכה ב

 לרפואת: 
 הרב מאיר נסים בן כמסאנה שליט"א   

 בן אביגיל   יעקב ישראל בן גלית : אריאל
 מנחם בן עליזה: שמעון בן רחל : אברהם בן אנט  

 עודד בן הגר : גולן בן דינה
 יט בת חנה אורטל בת גלית: ויקטוריה בת שרה: זול

 רות : מרים קרן בת רבקה פאולה בת דינה: גלית בת 
 אילה לאה בת ציפורה : שושנה בת שדרה 

 רחל בת נוארה : רות בת לינה : נורית בת רחל 
 הודיה, ושרונה בנות תורן יפה  לימור

 

 
 
 
 

 

 

 


