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 ב"ה ערב תשעה באב תש"פ

 הקדמת המוציאים לאור

עונותינו נחרב  אוי נא לנו כי חטאנו, שבגללעל נהרות בבל שם ישבנו גם בכינו בזכרנו את ציון, 
 .וגלתה שכינה בית מקדשנו

להביא בפני הציבור הי"ו דברי מרן הראש"ל הגאון הגדול רבינו יצחק יוסף ב"ה עלה בידינו 
 שליט"א, מאמר בחשיבות המוסר, ותשובה הלכתית בעניני זכר לחורבן. 

ט"א ראש ערוך את שיעוריו של מו"ר ועט"ר הגאון הרב יניב עזיז שלילקט וללוכמו"כ זכינו 
המוסדות, שיעורים ושיחות על בית המקדש ובין אדם לחבירו שע"ז נחרב בית המקדש השני 

 ועדיין לא נבנה לצערינו.

קי"ל )שו"ע סימן תקנ"א( שדבר הנצרך מאוד, היות וידוע מה  הוצאת הקונטרס הנוכחי הינו
פוסקים )עי' שאסור ללמוד תורה בתשעה באב חוץ מדברים המצערים ודיני אבלות, וכתבו ה

אמרות ילקו"י, שם( שספרי מוסר מותרים ללמוד בתשעה באב, ובפרט שאנו כאן מלקטים 
דברי מוסר הקשורים לתשעה באב וימי בין המצרים הנקראים כידוע ע"ש הפסוק "כל רודפיה 

ולבקשת רבים, הוצאנו את הקונטרס הזה כולל הרצאותיו של הרב  השיגוה בין המצרים".
 שליט"א. 

הי"ו על אדיבותו הנכבדה  קצב יאיר בן אסתר משהודות לידידינו היקר ר' וכאן המקום לה
 מורות בתורה,הא בורך בכל הברכותישולהדפסה והוצאה לאור בפרט, יה"ר למוסדות בכלל 

 ויתמלאו כל משאלות ליבו לטובה אמן.

ותחיזנה עיננו בשובך ויקויים במהרה " ,צון שתיכף ומייד יבנה בית מקדשנו ותפארתנויהי ר
  ." אמןלציון ברחמים

ארגון "אור יצחק"הנהלת   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ב"ה
 הראש"ל  דרשת מרן מתוך 

 שליט"איצחק יוסף  רבינו
 ושא"ס  "ילקוט יוסף"ספרים  ה בעל 

 
 בנושא: חשיבות לימוד המוסר

 
שילמד בקביעות מלאך המגיד היה אומר למרן הבית יוסף זיע"א ידוע שהנה 
ותקרא מרגינתא  (:בהר 'סוף פר)בספר מגיד מישרים , וכמו שנתבאר מוסר

להכניע  ,מספר חובת הלבבותוגם כן תקרא קריאה אחת  ,דכי רב ככל יום וכו'
ובספר אור ישראל )שערי אור דף יג( כתב,  .ופאת יצר הרע ולהשפילו מתוק

י בשום לב, "והנה כל הקורא הדברים האלה מה שהזהיר המגיד למרן הב
יאחזהו רעד ורתת, ואם הארז אשר בלבנון החסיד הקדוש מרן הבית יוסף 

ותו וקדושתו, ושלא פסק אף רגע אחד מלהרהר בדברי אשר ידוע גודל חסיד
וכמבואר שם בספר מגיד מישרים בכמה מקומות, וגודל מעלתו כי  תורה,

ובכל זאת ציוה לו המגיד לקרוא בכל יום מרגינתא דבי מלאך ה' דובר בו, 
רב, אשר הם דברי מוסר פשוטים, בעניני הפטירה והחשבון, וכן לקרוא בכל 

בבות להכניע היצר הרע ולהשפילו מתוקפו, מה יענו יום בספר חובת הל
מעתה היוכל שום גבר לזכות דרכו יהיה מי שיהיה ולפטור  איזובי הקיר,

 עצמו מלימוד המוסר בכל יום ממש. ע"כ. 
בראתי יצר הרע בראתי )קידושין ל.( שמאמר חז"ל  ,מרן החיד"א וכבר פירש

פגע בך מנוול זה שאמרו אם  וכן מה היינו על לימוד המוסר. לו תורה תבלין,
, אם אבן הוא נמוח, אם ברזל הוא מתפוצץ הכל הוא מושכהו לבית המדרש

דלימוד אגדות הש"ס והמוסר הם התבלין ליצר הרע. וכן לימוד המוסר, על 
ועל הרוב מי שאינו מתמיד ללמוד מוסר לא וז"ל: )אות מ(,  בפלא יועץכתב 

ולבבו יבין אשר הוא יהודי כשר. טעם טעם יראת חטא, ודרכו ישר בעיניו 
ואף אם ישמע או ילמוד פעם ביובל או ישמע דברי מוסר, אינו פועל לו ואינו 
 מתעורר כל, ואין בשר המת מרגיש באיזמל, כי טפש כחלב לבם וכו'. עש"ב. 

כי ביום שאינו לומד מוסר  ,החתם סופר על עצמו וןונודע מה שאמר הגא
וכתב, שמעולם לא ביטל השיעור במוסר  ה.באמונ היה מרגיש התקררות ח"ו



ובספר אבן שלמה בישיבתו, חוץ מתשעה באב ויום הכפורים וערב פסח. 
להגאון מוילנא כתב, כי עיקר חיות האדם לעבוד תמיד בשבירת המדות, ואם 

 ם.לאו למה לו חיי
מכאן תוכחה לתלמידי דוכתב מרן החיד"א בדבש לפי )מע' ת' אות מא(: 

"ח תומבזים בלבם ל ,י אם גמרא ופוסקיםכוצים ללמוד חכמים שאינם ר
 י אף אמנםכא יבינו עו ולון לא ידעוהן ב ,שלומדים תנ"ך ומשניות וספרי מוסר

ה, וכתב ר"ת אמות של הלכ 'אלא ד הקב"הואין לו ל ,יקר מאד 'לימוד הגמש
ונזהר בענוה, לשמה  ההיינו ללומד תור , מ"מ כ"זשהתלמוד בלול בכל

, ונשמתם ממקום עליון ,שים מאודושהיו קד ,ות כמו הראשוניםצבדקדוקי מ
"ר רודף הוהיצ ,ת משיחאבווהוא בעק ,אבל בדור יתום זה כי גברה סטרא

הם למידי חכמים שאינם רוצים ללמוד מוסר, על הרוב אלו התלת"ח ביותר, ו
ומבזים הזקנים וגדולי  ,גדולים םוחושבים שהם חכמי ,מתגאים בלימודם

 ,ברית הלשון והראות םופוגמי ,כהוגןנם מקפידים להתפלל ואי ,דורם
ת"ח אשר נגע כו', ולכן כל כי אינה לשמה ו ,ם רצויהתולכן אין תור .וכיוצא

ומהות לימודם  ו,וילמד מוסר ותיכף יכיר בגאות, ימהר לשוב ואלהים בלב
יעלה לרצון לפני  'לימוד הגמ , ואזוישובו אל ה' ,ר נכשלים בכמה עניניםואש

  . ע"כ.ונסלח להם ,ה'
שהאדם לומד מוסר  :ר' ישראל מסלנט כתב בספרו אור ישראל והגאון

ושוב פעם לומד מוסר ומתפעל  ,ורגע לאחר מכן הכל נשכח ,ומתפעל בשעתו
ידע נאמנה כי ברבות  ,אף על פי כן אל יפול לב האדם ,וחוזר חלילה ,לרגע

 . לאדם אחר יהפךות הרשימות מתקבצו ,העיתים בריבוי הלימוד
הגר"ח קניבסקי על אביו הסטייפלר ובספר דרך שיחה )עמוד תקלב( העיד 

חוץ מפורים , מוסר רדוק קיבלו על עצמם שלא יעבור יום בלאהבנובזצ"ל, ש
החזו"א פעם אחת . וראיתי ללקייםיוכלו כנראה שחששו שמא לא , וושמ"ת

 . ע"כ.בימים נוראיםלא היה וזה מחזיק ספר "שערי תשובה" 
עוד כתב בספר פלא יועץ )ערך התשובה( "באמת אמרו שהעיקר הגדול 

שילמד הדינים הנצרכים וספרי להכנס לדרכי התשובה הוא לימוד התורה, 
מוסר ויראת ה'. וכל הקרב הקרב אל משכן ה', בתי מדרשות ללמד או לשמוע 

ום ביום הלוך וגדל בלמודים, הוא קרוב יותר אל ה', והולך ומתקרב מידי י
וזאת תורת השב, כאשר יתעורר לבו לב טהור  ביהדות, הלוך ושוב בתשובה.

לשוב בתשובה, ישפוך נפשו לפני השי"ת שיעזרהו ויחתור לו חתירה מתחת 



כסא כבודו להחזירו בתשובה. ובתחלה יעזוב רשע דרכו הרעה, וידרוש מפי 
, ואיזוהי דרך ישרה ספרים ומפי סופרים את חוקי האלקים ואת תורותיו

להתנהג במדות טובות והנהגות ישרות. ויזהר וישמר מכל דהוא נדנוד 
עבירה, עד דכדוכה של נפש ולא יעבור, כדכתיב )דברים ו ה( ואהבת את ה' 
וכו' בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך. ואם ממונו חביב עליו, אפ"ה יאהב 

שיתחזק ויהיה מבטח לו  את ה' בכל ממונו, ולא יעבור על דעת קונו. ואחר
שלא ישוב עוד לכסלה בעזר משדי. ילך אצל חכם צנוע וחסיד ובקי ברפואות 
הנפש, ויגלה לו מכאובי נפשו אשר עבר על נפשו המים הזידונים מיום הולדו, 
לא יכחש דבר ממנו, ויבקש מלפניו שירפאהו ויתקנהו בעצה טובה, ולא יסור 

שמאל, כאשר לא יסור החולה מצווי מן הדבר אשר יגיד לו המורה ימין ו
 הרופא, ואז החכם יעשה כחכמתו וינחהו בעצתו".

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ב"ה

 "ב אייר תשע"הכבס"ד, 
 ע"ה/1050-2

 

 לכבוד
 נ"י שלמה כהן קדושהיקר והנעלה, שוקד באהלה של תורה, כש"ת ה"ה 

 

 שלום וברכה,
 

 במענה לשאלותיו הנני להשיב:
 

א. הרואה בית המקדש בחורבנו, ]ממקום שנראית כיפת מסגד עומר, או שרואה את הכותל 
מקדשנו ותפארתנו אשר הללוך אבותינו היה  המערבי[ שנמסר ביד הישמעאלים, אומר: בית

לשריפת אש, וכל מחמדינו היתה לחרבה, וקורע. וגם בזמן הזה אין להקל כלל על הרואה חרבן 
בית המקדש. וקריעה זו צריכה להיות מעומד, ואין הקריעה מתאחה לעולם. ואם היה הולך ובא 

זר וקורע. והדר בירושלים וראה לירושלים, ורואה ביהמ"ק בחורבנו, אם עברו שלושים יום חו
ומשעה שרואה הכיפה שעל מקום ביהמ"ק חרב, אפי' עברו ל' יום שלא ראהו, אינו צריך לקרוע. 

. וכן הדין )ב"ח סי' תקסא. וכ"כ פאת השלחן הל' א"י פ"ג ס"ב(, אומר הפסוק הנ"ל, וקורע. )מסגד עומר(המקדש 
. ושכן דעת הגאון מט(-)עמוד מחבץ נועם חלק יא כשרואה בית המקדש חרב, בבואו לכותל המערבי. קו

מהרי"ל דיסקין. וכן המנהג. ע"כ. ובספר מסעות ירושלים כתב שהגאון רח"א ממונקאטש קרע בראיית 
, שכשרואה )עמוד מא(. וכן כתב בספר הר הקודש )עמוד קמה(הכותל המערבי. הובא בספר זכרון בצלאל 
. וע' להגרא"י קוק בשו"ת אורח )סי' ע אות יא(משה חאו"ח ח"ד הכותל המערבי קורע. וכ"כ בשו"ת אגרות 

)עמוד , ובספר עיר הקודש והמקדש ח"ג )עמוד סט(. ודלא כהגרי"מ טוקצינסקי בספר א"י )סי' קלז(משפט 
 . ע"ש. רטז(

שצריך לקרוע.  )סי' תרמו(והדר בירושלים ועברו עליו ל' יום שלא ראה בהמ"ק בחורבנו, דעת הרדב"ז ח"ב 
, כתב על זה שלא )סי' תקסא סק"ב(. ומיהו הברכי יוסף )סי' לז אות ג(וכן פסק בשו"ת אגרות משה חאו"ח 

, שנוהגים להקל. ומיהו )עמוד ע(נהגו כן. וגם הרדב"ז כתב דלא זהירי בזה. ע"ש. וכ"כ בספר ארץ ישראל 
לקרוע. והמחמיר  הדר בירושלים החדשה ועברו שלשים יום ולא ראה בהמ"ק בחורבנו, אפשר שצריך

 )סי' קפה(תע"ב. והרואה בהמ"ק בחורבנו ביום שבת, אינו קורע. ובשו"ת מהרי"ל דיסקין בקונטרס אחרון 
)עמוד , ובעיר הקודש והמקדש ח"ג )עמוד ח והלאה(דן אם יצטרך לקרוע אחר השבת. וע' בספר הר הקודש 

)סי' עג עמוד בשו"ת מנחת שלמה ח"א  כתב שא"צ לקרוע גם למחרת השבת. וכן פסק הגרש"ז אוירבך ריז(
 . ע"ש. תלז(

כתב שא"צ לקרוע. וכ"כ הגרח"ז  )סי' עג(ובחוה"מ היה נראה שצריך לקרוע, אבל בשו"ת מנחת שלמה ח"א 
 )עמוד רכ(. והגרי"מ טוקצינסקי כתב בעיר הקודש והמקדש ח"ג )סוף עמוד נט(גרוסברג בקובץ נועם חי"ב 

ם הבקיאים במנהגים קדומים, שהמנהג הוא שלא לקרוע בחוה"מ. ע"ש. וז"ל: ושמעתי מחכמי הספרדי
כתב, שחכמי ירושלים פלפלו בנוגע לחול המועד, אם צריך לקרוע,  )עמוד עא(וכן בספר "ארץ ישראל" 

ומ"מ יש להקל. וכתב שם, שנוהגים להקל לבוא לירושלים בערב שבת או בערב יו"ט אחר חצות, כדי 
, )סי' תקמז(כתב, שלפי מ"ש הרמ"א  )חאו"ח סי' קעג(. ובשו"ת לבושי מרדכי תנינא שלא יצטרכו לקרוע. ע"ש

שבמקום שאין מנהג ידוע, יש לקרוע בחוה"מ על כל הקרובים, הוא הדין לענין קריעה על חורבן המקדש 
רואה  כתב, שאינו )חיו"ד ח"ג סי' נב אות ב, ובחאו"ח ח"ה סי' לז אות ב(בחוה"מ. ע"ש. ובשו"ת אגרות משה 

טעם לומר שבע"ש אחר חצות לא יקרע. אבל אם יש מנהג ברור שלא לקרוע אין לשנות. וכ"כ בשו"ת 
, שאף שמעיקר הדין צריך לקרוע בע"ש אף אחר חצות, מ"מ המנהג ידוע שלא )סי' יב(בצל החכמה ח"ה 

ואין אחר  לקרוע על המקדש בחוה"מ, וכן המנהג שלא לקרוע בע"ש אחר חצות, וערב יו"ט אחר חצות.
כתב, אודות המכשול שנתפשט מאיזה ספר שכתב  )עמוד קיב:(המנהג כלום. ע"ש. אבל בספר זכרון בצלאל 



שאין קורעים בע"ש וערב יו"ט אחר חצות, הוא מכשול וטעות גמור. ומצוה למחוק דבר זה מספרי 
)בעמוד ו שנית שם הקיצורים שנתפשטו, ורק בע"פ אחר חצות המיקל בזה אין מזניחים אותו. והניף יד

, שמנהג זה הוא טעות גמור, ואין שום מקום לפטור אותו מקריעה. ע"ש. וכן פסק הגרח"ז גרוסברג קמט(
כתב, שהחזו"א צווח על הנוהגים שלא  )סי' שלד(, ובתשובות והנהגות ח"א )סוף עמוד נט(בקובץ נועם 

 לקרוע בע"ש אחר חצות שאין לזה שום יסוד. ע"ש.
הודה בחורבנם, אומר: ערי קדשך היו מדבר, וקורע. וכן הרואה ירושלים בחורבנה, אומר: והרואה ערי י

. אולם כיום אין נוהגים לקרוע על ערי יהודה )ש"ע סי' תקסא(ציון מדבר היתה ירושלים שממה, וקורע. 
ת וירושלים, הן מטעם שאין אנו יודעים בדיוק המקומות של ערי יהודה, והן מטעם שהיום הם בשליט

 ישראל.
ב. ספרדי המתפלל עם האשכנזים בימי שני וחמישי, ואומרים ברוך שמיה בהוצאת ס"ת, אם הוא 
נמצא במקומות שמותר להפסיק בהם, טוב ונכון שגם הוא יאמר עמהם ברוך שמיה, אבל אם הוא 
לומד בבהכנ"ס ושומע מהצבור בריך שמיה אינו חייב להפסיק מלימודו ורשאי להמשיך ללמוד, 

קורא בפסוקי דזמרה אף בשבת אין לו להפסיק לאמירת בריך שמיה עם הקהל, וכמבואר בספר וה
 .)עמ' ד'(ילקוט יוסף הלכות קריאת התורה 

ג. ספרדי עליו להתפלל כפי הנוסח המקובל בעדות המזרח, להתפלל ע"פ נוסח האר"י ז"ל, ואין לו 
שיתפלל כנוסח הספרדים יעלה  לשנות, ואף אם עולה כש"צ עם צבור האשכנזים אם מסכימים

לש"צ, ואם אינם מסכימים לא יעלה להיות ש"צ, ומ"מ במה ששאלת לגבי קבלת שבת, בזה מותר 
לו לעלות, כי אין שם שינויים בנוסח, ואע"פ שמוסיפים מזמורים וניגונים כמנהגם, אין מניעה בזה, 

 לשנות.ורק בנוסחאות התפלה והברכות של ברכות ק"ש וברכות העמידה אין 
ד. בן תורה הלומד בישיבה וגר בפנמיה צריך להדליק נרות שבת בחדר השינה שלו ובברכה, וצריך 
שיהיה הנרות דולקים כאשר יחזור לחדרו, ואם יש בחדר כמה בחורים הישנים שם , האחד ידליק 
 בתורנות והאחרים יוצאים בזה י"ח בתנאי שיזכה להם חלק בנרות, או שהנרות ניתנו מהנהלת
הישיבה המזכה לכל חברי החדר, ויכוונו לצאת י"ח בברכתו על הצד שהם חייבים, ואמנם בכמה 
ישיבות ההנהלה אוסרת על הבחורים להדליק נר שבת בחדרים מחשש שריפה, ומסתפקים 
בהדלקת החשמל, ועיקר ההדלקה היא בחדר האוכל שאחד מדליק מטעם הישיבה עבור כולם 

 ויוצאים י"ח.
 

 ,התורה בברכת
 יוסף יצחק

 לציון הרב הראשי לישראל הראשון
 הרבנות הראשית לישראל ונשיא

 



 ב"ה
 

 דרשתו של מתוך 
 שליט"איניב עזיז  הגאון הרב

 "אור יצחק" ומו"צ בארה"ק מוסדותראש 
 "ה"אמת קנה" ו"יניב פירות מח"ס

 
 שנאת חינם ושאר עניני בן אדם לחבירובענין 

 נמסר במרכז רוחני אור יצחק ב"ב
 

 מה זה שנאת חינם
ידוע מה שהגמ' אומרת במס' יומא )דף ט:( 
ובגיטין שעל שנאת חינם חרבה ירושלים, 

ובירושלמי  צריכים אנו ליזהר משנאת חינם
 .זה לשון הרעאמרו כי שנאת חינם 

 מעלת הנעלב ואינו עולב
אם , ביזהו חבירוכאשר ב וגם אם אדם נעל

חז"ל כדברי  ,מעלה גדולהישתוק, יזכה ל
ת"ר הנעלבים ואינם  :)שבת פח: גיטין לו)

עולבים שומעים חרפתם ואינם משיבים 
עושים מאהבה ושמחים ביסורים עליהם 
הכתוב אומר "ואוהביו כצאת השמש 

 "בגבורתו
 השומע בזיונו ושותקמעלת 

חז"ל אומרים ב"מדרש רבה": אמר רבי אבא 
בשם רבי אלכסנדר כל מי ששומע קללתו 

ונראה  ושותק נעשה שותף לקדוש ברוך הוא.
לבאר, שהכוונה ל"נעשה שותף להקדוש 
ברוך הוא" שכשם שהקב"ה בכל יום 
מעליבים אותו אפיקורסים )שאומרים שאינו 

עבירות אזי אנו  קיים וכו'(, וכן כשאנו עושים
מעליבים את ה', ועל ה' נקרא "מלך עלוב", 
והקב"ה אינו עונה להם, אף זה מי שנעלב 

 מעליבים אותו ואינו עונה.
 מה גרם לסוף הקטרוג בבצורת

הגמרא )תענית כה'( מספרת שבזמנו של 
התנא רבי אליעזר בנו של רבי שמעון בר 
יוחאי לא ירדו גשמים, וקראו לו להתנא רבי 

עזר שיתפלל למען תבא הישועה וירדו אלי
גשמים לשתיה ולזרעים, והתפלל התנא רבי 
אליעזר עשרים וארבע רננות ולא ירדו 
גשמים, וקרא לרבי עקיבא שהוא יתפלל ג"כ 
למען ירדו גשמים, עלה רבי עקיבא והתפלל 
ד' מילים "חטאנו לפניך רחם עלינו", ומיד 

 ירדו גשמים.
 התקבלהמדוע תפילת רבי עקיבא 

שאמרו שהטעם אנשים אחר כך היו כמה 
שרבי עקיבא תפילתו התקבלה זה בגלל 
שרבי עקיבא יותר צדיק מהתנא רבי אליעזר, 
יצאה בת קול ואמרה שמה שבסוף ירדו 
גשמים לא מפני שרבי עקיבא גדול מהתנא 
רבי אליעזר תפלתו של רבי עקיבא התקבלה 
אלא מפני שרבי עקיבא מעביר על מידותיו 

עליבים אותו ושותק אך התנא רבי אליעזר מ
ויש ע"ז שני קושיות,  לא מעביר על מידותיו.

האחד, הרי אם רבי עקיבא מעביר על מדותיו 
והתנא רבי אליעזר לא אז רואים שרבי 
עקיבא כן גדול מהתנא רבי אליעזר, ומה 
הבת קול אמרה שרבי עקיבא לא גדול 
מהתנא רבי אליעזר, ועוד שאלה יש, וכי 

אמת התנא רבי אליעזר לא היה מעביר על ב
 מידותיו, הלא הוא היה קודש קודשים.

מה שהבת קול אמרה שרבי  והתשובה,
עקיבא לא גדול מהתנא רבי אליעזר הבת קול 
התכוונה על תורה שבתורה התנא רבי 
אליעזר גדול מרבי עקיבא, ועל השאלה 
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השניה התשובה היא כך, באמת גם התנא 
בליג כשמעליבים אותו, רבי אליעזר היה מ

אלא שכידוע מה שמספרת הגמרא )במס' 
כתובות( שרבי עקיבא עד גיל ארבעים היה 
עם הארץ גמור ולא התחנך ע"פ התורה ולכן 
היה צריך לעבוד חזק בשביל המדה הזאת 
של ההבלגה בשעת העלבון שהמדה הזאת 
תיחדר בו חזק, אולם רבי אלעזר מקטנות הוא 

ה לו יותר קל להעביר התחנך ע"פ התורה והי
על מידותיו, אבל לא שחס ושלום רבי אלעזר 
באמת לא היה מעביר על מידותיו הוא גם 
היה מעביר על מידותיו, אבל זה לא היה 
קשה לו כי היה רגיל לזה ולכן מכיוון שבמדה 
הזאת רבי עקיבא היה יותר מרבי אלעזר 
התקבלה תפילת רבי עקיבא מהר. וזה 

 ה'( לפום צערא אגרא.  ונה באבות )פרקוהכ
 מה זכה רבי פרידא ועל מה

מסופר בגמ' )עירובין דף נד'( על רבי פרידא 
שאחד מתלמידיו היה לו בעיה של ריכוז, 
והיה צריך לחזור לו על כל לימוד ארבע 

 מאות פעם בשביל שיבין טוב את הלימוד.
פעם אחת, אחרי שחזר לו על הלימוד ארבע 
מאות פעם התלמיד עדיין לא הבין, וככשאלו 
רבי פרידא על זה, ענה לו התלמיד, היום 
הגיע לפה מישהו והודיע לרב שהיום יש 
חתונה והרב מוזמן לחתונה, וכל הזמן אני 
חושב על זה מתי הרב יקום לחתונה, אז לכן 

-כל הלא אחזתי את הלימוד הפעם אפילו ב
ורבי פרידא אפילו שכך קרא לו  פעם. 400

פעם התלמיד  400שאפילו שחזר על הלימוד 
לא הבין, לא התייאש מהתלמיד הזה כלל 

פעם עד  400וחזר לו היטב על הלימוד עוד 
שהבין טוב, ויצאה בת קול ואמרה לרבי 
פרידא ששני הצעות יש לו, ועליו לבחור 

טירתם באחד מהם, או שכל דורו יזכו אחרי פ

לעולם הבא, או שהוא יזכה לחיות ארבע 
וענה רבי פרידא שהוא חפץ שכל  מאות שנה.

דורו יזכו לחיי עולם הבא, ובסוף הקב"ה 
הביא לו גם שכל דורו יזכו לעולם הבא, וגם 

שנה, תראו מה המעלה של  400שהוא יחיה 
מי שמעביר על מידותיו אשר מעיקר הדין לא 

פעם  400לו שוב היה חייב רבי פרידא לחזור 
אך עשה זאת. ותראו שזה היה שיטת חיו, 
שהרי כששאלו אותו מה תבקש היה לו 
לבקש צרכיו, חייך קודמים, אבל העביר שוב 
על מידותיו, על צרכיו הפרטים, וביקש עבור 

 הדור, ובסוף קיבל את שניהם.
 מדוע זכה רבי נחוניא לאריכות ימים
רבי  עוד מסופר בגמרא )מגילה דף כה'( שאל

עקיבא את רבי נחוניא, מדוע זכה להאריך 
ימים, וענה לו רבי נחוניא שמעולם לא עמד 
על מידותיו, דהיינו, היה מעביר על מידותיו 
וחוזר בו מדבריו אם מישהו אחר דחה אותו 

 )לא בעניני הלכה(.
 גמילות חסדים של הרב מברסיק

על אביו, שהבית של  סיפר הגר"ח מברסיק
אביו היה פתוח לרווחה לכל אדם, לישון, 
לאכול, ולפעמים מרוב שהיה שם הרבה 
אנשים הם )אביו של הגר"ח ומשפחתו( היו 
מוציאים את הדלת של הבית ויושנים עליה 
כל יום מישהו אחר היה צריך לישון על 

והנה, לילה אחד היה עומס של  הדלת.
לישון על דלת אנשים, וחשב הגר"ח שבמקום 

 שאני אישן על ארבע כיסאות, זה יותר נוח.
אמר קריאת שמע שעל המטה ובא לשכב על 
הכסאות האלו, וכששכב פתאום אחד 
העניים מושך לו באחד הכסאות ולא נותן לו 
לשכב, בטענה שהוא צריך את הכסא, להניח 

ואותו  עליו את בגדיו שיהו מסודרים למחר,
י היה מסודר במיטה, והגר"ח הסכים.ענ
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 עתיד תשעה באב להיפך למועד

 בשיעור בהרצליהנמסר 

 
 מדוע לא אומרים תחנון בתשעה באב

בשולחן ערוך הלכות תשעה באב סימן תקנט 
סעיף ד' נפסק : "אין אומרים תחנון, )ולא 

ואין נופלים שרי( בת"ב, וסליחות( )הגהות א
 .מועד על פניהם משום דמקרי

 איפה מצינו שת"ב נקרא מועד
כוונת השולחן ערוך לפסוק במגילת איכה: ו

י בקרבי קרא עלי מועד -"סלה כל אבירי אדונ
י לבתולת בת -לשבור בחורי גת דרך אדונ

 יהודה".
 מדוע נקרא 'מועד' ולמה דווקא ת"ב

ויש להבין אם תשעה באב נקרא מועד כיון 
שעתיד הוא להיות יום טוב, כמו שנאמר 

ם ָהְרִביִעי בפסוק  ת צוֹּ ה ָאַמר ְיהָוה ְצָבאוֹּ כֹּ
ם ָהֲעִשיִרי  ם ַהְשִביִעי ְוצוֹּ ם ַהֲחִמיִשי ְוצוֹּ ְוצוֹּ
ֲעִדים  ן ּוְלִשְמָחה ּוְלמֹּ ִיְהֶיה ְלֵבית ְיהּוָדה ְלָששוֹּ

ִבים ְוָהֱאמֶ  ם ֱאָהבּוטוֹּ א"כ אף בשאר   .ת ְוַהָשלוֹּ
הצומות לא נאמר בהם תחנון, ומדוע בשאר 
אנו כן אומרים תחנון, ורק בת"ב אין אנו 

 אומרים תחנון.
 איך היו הכרובים בזמן החורבן

וכן יש להבין מה דאמרו רבותינו כי הכרובים 
בבית המקדש כאשר היו ישראל עושים רצונו 

יו, וכאשר לא של מקום פניהם איש אל אח
היו עושים רצונו היו מתהפכים, והנה זה 
פלא כי בשעה שהרשעים הוציאו את 
הכרובים מצאו אותם פניהם איש אל אחיו, 
הכיצד, והרי לא עשו רצונו של מקום ועל כן 

 נחרב הבית.
 מתי ביקשו המלאכים לומר שירה

בג' פעמים עוד יש להבין מה דאיתא במדרש, 
שירה, וה' עיכב  כי השרת לומראביקשו מל

בידם, א' בזמן המבול כאשר הרג את 
הרשעים, ב, בשעה שהטביע ה' את המצרים 

בשעה שנשרף בית המקדש, ביקשו בים, וג' 
מלכי השרת לומר שירה, אמר להם ה' ביתי 
נשרף ואתם אומרים שירה. ומה מקום 
לשירה בזמן הזה שעם ישראל יוצא לגלות 

 ונחרב בית המקדש.
 נקרא ת"ב מועדעוד סיבה למה 

 ֵֹּנךְ ַתם ֲעוונראה לומר בס"ד על פי מה דנאמר 
ן ַבת א ִצּיוֹּ ִסיף לֹּ ֵתְך, יוֹּ  ַבת ֵֹּנךְ ָפַקד ֲעו ְלַהְגלוֹּ

ם אָתִיךְ  ַעל ִגָלה ֱאדוֹּ  כי כאשר נחרב בית ַחטֹּ
ה' ויצאו ישראל לגלותו ונשפך דם כמים עשו 
עם ישראל תשובה ונשבר ליבם ושבו בלב 
שלם לה' ועל כן אמר הכתוב תם עונך בת 
ציון, ועל כן ביקשו מלכי השרת לומר שירה, 
כי ראו שעם ישראל עשו תשובה בלב שלם, 
ועל כן הכרובים היו באותה שעה פניהם איש 

כן נפסק בהלכה שלא אומרים אל אחיו, ול
תחנון בתשעה באב דוקא, כי זה היום ישראל 

 עשו תשובה בלב שלם.
 הכל לטובה

ויש לדעת כי כל דבר שנראה לאדם רעה ידע 
האדם כי זה טובה לאדם רק צריך שיאמין 
ויבטח בה', ויעשה תשובה ואז יזכה לראות 

, פעם ושמעתי משל נפלא על כךבטוב ה', 
ור והיה צועק להצלה, היה אדם שנפל לב

והיה אדם זורק אליו אבנים, והאיש משתאה 
מדוע זורק אלי אבנים, ועל כן ישב בבור בצד 
עד יעבור זעם, לאחר שכבר פסקו האבנים 
ליפול לבור חשב האיש אולי יעלה על גבי 
האבנים ויצא לחוץ, וכך עשה ויצא לעולם 
לחיים טובים, והנמשל כי לפעמים אדם 
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ורות החוכמה היא לקבלם מקבל צרות בצר
באהבה ולא להתנגד עליהם, כי צריך לדעת 
שכל מה דעביד רחמנא לטב עביד, ואז יזכה 
לישועה, ובתנא דבי אליהו נאמר, כי מי שיש 
לו יסורים ובועט בהם, ה' מביא יסורים קשים 
יותר, אך מי שמקבלם ומודה לה' עליהם ה' 

 מסיר ממנו אותם ונותן לו ברכה. 
 יסוריםהתרופה לי

 שודוה רבה לפרסם דברי האור החיים הקמצו
( בראשית פרק מו פסוק ובפרשת ויגש )

את מקניהם ואת רכושם אשר רכשו  "ויקחו
בארץ כנען ויבואו מצרימה יעקב וכל זרעו 
אתו" ובפס' ז' )שם( כתוב "בניו ובני בניו אתו 
בנותיו ובנות בניו וכל זרעו הביא אתו 
מצרימה", שואל האור החיים כבר נאמר 
פסוק ו' ויבאו מצרימה יעקב וכל זרעו אתו, 

ובני  וא"כ מה תוספת יש בפסוק הבא ז' בניו
בניו וכל זרעו הביא אתו מצרימה. מתרץ 

אכן כוונת הכתוב הוא שבא האור החיים, 
להודיע כי יש הפרש בין בני יעקב בירידתם 
למצרים כי יש מהם שבאו ברצונם לקבל 
גזירת מלך בלב שלם ויש מהם שהיו חוככים 
להתעכב מרדת לכור הברזל, וציינם הכתוב 

גלות מי ומי ההולכים לפרוע שטר חוב ה
מרצונם, ואמר בניו ובני בניו אתו פירוש אלו 
לא הוצרך להביאם הוא אלא הם מעצמם 
באו אתו בדומה לו, ואחר כך סדר אותם 
שלא באו מרצונם עד שהוצרך יעקב 
להורידם בעל כרחם, והוא אומרו בנותיו 
ובנות בניו וכל זרעו פירוש בני בני בניו אלו 

לא ם הביא אתו מצרימה פירוש הוא הביא
וראיתי לתת לב לדבריהם ז"ל , לרצונם באו

)שמו"ר פ"א( שאמרו שכל זמן שאחד מיורדי 
מצרים קיים לא התחיל השעבוד דכתיב 
 ,)שמות א'( וימת יוסף וגו' וכל הדור ההוא

פירוש שירדו מצרים אז התחיל השעבוד, 
כי אולי , 135האחרון היה לוי שחי עד גיל 

מלך שזה היה להם לתשלום קבלת גזירת 
כי סמא דיסורי ברצון פקע מהם השעבוד 

והעד הנאמן לזה גם כן כי יוכבד וסרח  קבולי.
בת אשר היו מיורדי מצרים )ב"ר פ' צ"ד( 
ובימיהם היה השעבוד, והטעם הוא לצד 

 . שהביאם יעקב ולא מרצונם
הרי לנו כי כאשר יש לאדם יסורים אם 

פכו לו היסורים להצלחה יקבלם באהבה יה
ולישועה.  

 
 

 מהסיבות לחורבן -ביזוי תלמידי חכמים 
 "בבית אל ב נמסר בבית מדרש סוכת ידידה

 
 חומרת החורבן בכל דור ודור

אנו מתאבלים על חורבן בית המקדש, וחז"ל 
( אומרים שכל דור .בירושלמי )יומא דף ה

בימיו כאילו נחרב שלא נבנה בית המקדש 
בימיו, ואנו צריכים להבין מה הסבה שנחרב 
בית המקדש בכדי שנוכל לתקן את הסבה 
וע"י זה יבנה בית המקדש בעזרת ה', שכל זמן 

שהבית לא נבנה סימן שהסבה לחורבן עדיין 
 קיימת.

 מדוע נחרב ביהמ"ק הראשון
חז"ל אומרים )במס' יומא ט:(, אשר הסבה 

נחרב זה על שלושה שבית המקדש הראשון 
עבירות חמורות אשר עליהם כתוב "יהרג 
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ואל יעבור" א. עבודה זרה ב. גילוי עריות ג. 
 שפיכות דמים.

 חורבן ביהמ"ק השני
ואחרי שבעים שנה שהיו בגלות נבנה בית 
המקדש השני, ובית המקדש השני הוא נחרב 
מכמה סבות כדברי חז"ל במס' שבת )דף קיט( 

אמר שזה מפני שהיו  ואחד הסבות רב יהודה
אנשים שביזו תלמידי חכמים שנאמר "והיו 
מלעיבים במלאכי האלוקים ובוזים דבריו 
ומתעתעים בנביאיו עד עלות חמת ה' באפו 
עד לאין מרפא", ושואלת הגמרא מה הפירוש 
"עד לאין מרפא", עונה הגמרא, אמר רב 
יהודה אמר רב כל המבזה תלמידי חכמים 

יינו, תהיה לו מכה אין רפואה למכתו, דה
רבי ללא תרופה, ושמעתי בשם הגאון הגדול 

זצ"ל שהסבה למחלה יוסף שלום אלישיב 
הנוראה שבאה בעולם ל"ע זה מפני ביזוי 

 תלמידי חכמים.
 ! מזעזע –פטירת התנא רבי אלעזר 

 חשיבות המחאה על ביזוי התורהו
מסופר בחז"ל בבא מציעא )פד:( על בנו של 

, התנא רבי אליעזר, רבי שמעון בר יוחאי
שהוא נפטר לבית עולמו הוא אמר לאשתו 
אל תגלי שאני מת, מכיוון שהיו לו הרבה 
מתנגדים והוא חשש שלא תהיה הלוויה 
מסודרת ויהיו בזיונות, ועל כן אמר לאשתו 
 תשימי אותי בעליית הגג, ולא יהיה סירחון.

והיו באים לשם אנשים )אשר לא ידעו 
ר חשבו שהוא עדיין שהתנא רבי אליעזר נפט

חי בעולם הזה( לשאול אותו שאלות בעניני 
הלכה, ואשתו של התנא רבי אליעזר היתה 
אומרת להם שהוא לא יכול לפגוש אתכם 
עכשיו אז תשאלו מהקומה למטה והוא יענה 
 לכם, וכך היה, אנשים שאלו והוא ענה להם.

וכך היה במשך שנתיים, יום אחד אשתו 
התנא רבי אליעזר  ראתה שיוצא מאוזנו של

תולעת, וחשבה שאם הוא מתחיל להתליע 
אז הוא כבר יירקב ולא יענה לאנשים 

תשובות.  אחר כך בא אליה בלילה בחלום 
ואמר לה, אני לא מתליע בכל גופי אלא יצא 
מאוזני תולעת מכיוון שפעם אחת הייתי נוכח 
באיזה מקום ששם היה בזיון תורה ומחיתי 

אבל לא מחיתי כמו על בזיון כבוד התורה 
תראו,  שצריך, לכן יצא לי תולעת מהאוזן.

כזה צדיק יסוד עולם, התנא רבי אליעזר בנו 
של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, 
שהיה צדיק גדול, אשר כידוע המעשה הזה 
שהוא היה מלשין למלכות אנשים עבריינים 
ורצה לבדוק אם עשה חטא או שלא עשה 

ן וחתך מבשרו חטא, מה עשה, לקח סכי
חתיכה ושם בשמש, ואמר שאם הבשר 
יתליע סימן שעשיתי עבירה, והנה אחרי זמן 
הוא ראה שהבשר לא התליע, סימן שלא 
עשה חטא, אך העוון של בזיון תלמיד חכם 
לא נשכח אלא יצאה לו תולעת מאוזנו בגלל 

 ששמע בזיון תורה ולא מחה מספיק.
 

 כשהגאון ה"אור החיים" עבר גליות
ידוע ומפורסם המעשה עם ה"אור החיים" 
הקדוש, אשר מנהגו היה בכל יום חמישי 
לשחוט בהמות לחלק לתלמידי חכמים 

 לכבוד שבת קודש.
באחד השבועות כשהאור החיים הקדוש היה 
שוחט, כל הבהמות של העיר נמצאו טרפות, 
אך נשארה בהמה אחת שאיננה טריפה 
 שהייתה שייכת לאור החיים ושחטה וחילק
אותה לתלמידי חכמים, ונשאר מהבהמה 
הזאת חתיכה אחת והגיע לאור החיים 
הקדוש בזמן אחד שנים, האחד עשיר מופלג 
והשני היה תלמיד חכם, כשראה העשיר 
שנשאר רק חתיכה אחת הבטיח לאור 
החייים סכום רב בעד הבשר, אך האור 
החיים הקדוש נתן אותה לתלמיד חכם, 

למיד חכם וכשראה כך העשיר התחצף לת
 ולאור החיים הקדוש.
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אך האור החיים הקדוש רבי חיים בן עטר לא 
מחה על בזיון אותו תלמיד חכם, ובחלום 
אמרו לו שיש לו עון על שלא מחה על בזיון 
ת"ח, כשהתעורר האור החיים הקדוש קיבל 

 על עצמו גלות שיתכפר לו העון הזה.
ובאחד מהגלויות שעבר וזו היתה הגלות 

התארח בבית של יהודי באיזה האחרונה כש
עיירה, אחרי סעודת ליל שבת הלך הוא 
והבעל הבית לשמוע דברי תורה מהרב של 
המקום בבית כנסת, והרב שמה היה צדיק 
גדול, והיה עושה מידי פעם עליית נשמה, 
היה נרדם מעט )לא ממש נרדם( היה עושה 
עליית נשמה שמגלים לו בה דברי תורה, וכך 

פעם גילו לו כמה פירושים על עשה, ובגילוי ה
אותה פרשה שפירש אותם האור החיים, 
ובדרשתו אמר את אותם פירושים, ואמר 
שכך פירש רבי חיים בן עטר, ורבי חיים בן 
עטר כמובן בעל האור החיים היה נוכח 
בדרשה, ואחרי שהרב סיים לדרוש אמר בקול 
רם הפירושים שהרב אמר מרבי חיים בן עטר 

 אלא חיים בן עטר.הוא לא "רבי" 
כששמעו כך הקהל מיד צעקו עליו והשפילו 
אותו ורצו להסגירו בחדר במשך כל השבת, 
אך הרב של המקום אמר להם הניחו לו 

 לבנתיים.
וכך היה כמה פעמים באותה שבת )כל פעם 
בדרשה אחרת שהרב היה עושה גילוי נשמה 
ומגלים לו את חידושי האור החיים(, 

תה בסעודה שלישית ובדרשה האחרונה שהי
שכך קרה שוב, הקהל כבר לא יכל לסבול את 

 הבזיון הזה, ולקחו אותו וסגרו אותו בחדר.
וכמה דקות אחרי צאת שבת החלה לנשוב 
רוח חזקה ועוצמתית בכל העולם, הרב של 
המקום עשה עליית נשמה לברר על מה 

 ולמה יש כזה מזג אויר סוער.
יים וענו לו מהשמים שזה בגלל שהאור הח

הקדוש עדיין לא עשה הבדלה, והוא היחידי 
בדור שעושה הבדלה עם כל הכוונות שצריך 

לכוון ע"פ הסוד שמלאכי חבלה ששבתו 
בשבת יחזרו בחזרה, ולבנתיים המלאכי 
חבלה מחכים לצאת ואינם יכולים כי עדיין 
לא הבדיל האור החיים, ולכן המלאכים הללו 
בלחץ אדיר שהם ממש רוצים לצאת והם 
לבנתיים גורמים רעה גדולה ביותר מאוד 
לעולם, רחמנא ליצלן, ובגללך האור החיים 
לא הבדיל, עד שהבין הרב הזה שהאור 
החיים עדיין בבית כנסת בחדר סגור וחשוך 

 ואין לו איך לעשות את ההבדלה.
ומייד הלך לשם ונתן לאור החיים את כל 
שצריך בשביל הבדלה, ועשה את ההבדלה 

הסוד עם כל הכוונות שצריך כתיקונה ע"פ 
לכוון כולל את הכוונה של מה שמלאכי 

 חבלה ישתחררו, ושקט ירד לעולם.
ואת כל הבזיונות האלו רצה לקבל האור 
החיים בשביל שיכפר לו על מה שלא מחה 

 על בזיון תלמיד חכם.
ואם חומרת הלא למחות על בזיון תלמידי 
חכמים גדולה מאוד אז קו וחומר מי שמבזה 

 .ממש
 מי ראוי לנידוי

)מס' קידושין דף ע'( שרבי  מסופר בגמרא
יהודה גזר על אחד שביזה אותו נידוי, כל מי 
שמבזה תלמיד חכם ראוי לנידוי, ואח"כ 
מצאו אותו אנשים שהוא גם מבזה את מה 
שרבי יהודה עשה עליו נידוי, וגם מבזה שאר 
בני אדם שקורא להם עבדים כנענים )שאינם 

, ככשמע כך רבי יהודה אמר יהודים שלמים(
שזה סימן שהוא בעצמו עבד כנעני. ופסק 
רבינו המאירי אשר אדם שהוא מבזה תלמידי 
חכמים חייב נידוי, וחלק ממה שיש בנידוי 
הוא שהמנודה לא מצטרף למניין, וקל וחומר 
שלא הולכים לשמוע ממנו שיעורים או 
הרצאות וכדו'.  שגם אם אומר שם דברי 

ה בבחינת ספר תורה שכתבו תורה ומוסר ז
 אפיקורס שהדין הוא שאסור לקרוא בו.
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 האם מרן היבי"א עשה נידוי למישהו
שנה מרן רבינו עובדיה יוסף  25לפני בערך 

הגיע לתת שיחת מוסר בישיבת פורת  זצוק"ל
יוסף, וכשהגיע לשם, בחור אחד )מסתמא לא 
מפורת יוסף( צעק על מרן וביזה אותו, 

ר בקול רם בפני עשרה וכשראה כך מרן אמ
", אותו בחור הרי אתה בנידויעל אותו בחור "

בתחילה לא התייחס כלל לדבריו של מרן 
עשר שנים  םאחרי שהתחתן, שני והתחתן.

 עשה לו. כר בנידוי שמרןו ילדים, ונזל ולא הי
למרן הרב אלישיב זצוק"ל הלך אותו אדם 

ושאל אותו, הרב, האם בדורנו יש מישהו 
לנדות, וענה לו הרב אלישיב שאין  שיכול

בדורנו מי שיכול לנדות, אח"כ אמר אותו 
בחור לרב אלישיב "אבל הרב עובדיה יוסף 
נידה אותי", כששמע כך הרב אלישיב אמר 
לאותו אדם "אם הרב עובדיה נידה אותך אז 
וודאי שאתה מנודה, תתרחק ממני ארבע 

 אמות".
ע האדם הזה הזדעזע עד עמקי הנפש ולא יד

את נפשו מרוב צער, על זה שהוא בנידוי על 
זה שביזה את מרן זצ"ל. הלך אותו אדם 

 למרן הגאון רבינולישיבת חזון עובדיה, לומר 
)שאז הוא היה שם ראש יצחק יוסף שליט"א 

הישיבה( שאם יוכל הרב למחול על כבודו 
 ולבקש ממרן שימחל לו. 

אח"כ כשמרן זצ"ל הלך לישיבת חזון עובדיה 
ר שיעור, אחרי השיעור פנה אליו בנו למסו

מרן שליט"א ואמר לו שאותו אדם לפני 
הרבה שנים שהיה בחור ביזה את מרן ומרן 

שנה הוא נשוי ללא  12נידה אותו, וכבר 
שה תשובה על מעשיו ילדים ועכשיו הוא עו

תיכנס לחדר ושב  לאברך מרן הרעים. ואמר
על הרצפה ללא נעלים כמה דקות בשביל 

יחול, ואח"כ אותו אדם עשה  שהנידוי
תשובה על מעשיו, ומרן מחל לו, לא עברה 

 שנה וכבר זכה לפרי בטן זרע של קיימא.
 במה נשאל ה"ישיב משה"

ולבעלי תשובה אשר ב"ה התחזקו ושבים אל 
, ה' צריך להתחזק בכבוד תלמידי חכמים יותר

שהרי בעל ה"ישיב משה" זיע"א )בספרו, סי' 
שב בתשובה והתחיל יט'( נשאל אודות מי ש

ללמוד והנהיג עצמו ברבנות, וגבה לבו ללעוג 
ולזלזל בתלמידי חכמים, ענה הישיב משה: 
דע שלא שב בתשובה שלמה ועדיין במרדו 
עומד, ואין מקבלים אותו כלל עד שישוב 

 בתשובה שלמה.
 דרגות האבילות על החורבן 

וכבר מיז' בתמוז אנו מתאבלים על חורבן 
רתנו, ואח"כ האבילות בית מקדשנו ותפא

עולה דרגה לר"ח אב שאז יותר אבלים, וא"כ 
 מגיעים לט' באב שאז הכי אבלים.

ואם נתבונן, מראש חודש אב עד תשעה באב 
 24)ועד בכלל( זה ט' ימים, ובכל יום יש 

, וע"פ 216זה יוצא  X 24 9שעות, ואם נתבונן 
ההלכה ביום ט' באב מהשעה הרביעית 

 יוצא 4   216-שלפני סיום הצום, אז נוריד מה
יא "רבי" זה גימטר 212-שעות, ו 212שיש 

לרמוז שבגלל בזיון תלמידי חכמים בית 
המקדש נחרב, וכשזה יגמר הבזיון בית 

 המקדש יבנה בעזרת ה'. 
 מי שמבזה ת"ח וכתב סת"ם מה דינו

ולסיום הענין, קראתי בספר "השבת בהלכה 
ובאגדה" להרה"ג רבי דוד שלום נקי שליט"א, 
 שפעם הגיע מישהו להגרב"צ אבא שאול
זיע"א ר"י פורת יוסף אדם עם מזוזה ושאל 
את הרב האם המזוזה הזאת כשרה בכתבה 
וכו', ענה הרב אכן כן הכתב מאוד כשר 
ומהודר אך אמור לי מי הסור שכתב את 

ה הזאת, וענה האיש שפלוני כתבה, המזוז
, המזוזה פסולה וודאיאם כך, אמר הגרב"צ, 

ושאל האיש את הרב על מה ולמה המזוזה 
בגלל פסולה כי פלוני כתבה, וענה הרב 

הוא נקרא  שהוא מבזה את מרן הרב עובדיה
אפיקורס והמזוזה שלו פסולה אשר המבזה 

 ת"ח נקרא אפיקורס.
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 סיבת החורבן הלא ידועה

 נמסר בישיבת ברכת שמואל ב"ב
 

 על עזבם את תורתי
ִמי ָהִאיש נאמר בירמיהו )פרק ט' פסוק יא( "

את ַוֲאֶשר ִדֶבר ִפי ְיהָוה ֵאָליו  ֶהָחָכם ְוָיֵבן ֶאת זֹּ
ַכִמְדָבר  ְוַיִגָדּה ַעל ָמה ָאְבָדה ָהָאֶרץ ִנְצָתה

ֵבר ָרִתי  .ִמְבִלי עֹּ אֶמר ְיהָוה ַעל ָעְזָבם ֶאת תוֹּ ַוּיֹּ
א  ִלי ְולֹּ א ָשְמעּו ְבקוֹּ ֲאֶשר ָנַתִתי ִלְפֵניֶהם ְולֹּ

אמר רב   (נדרים דף פא.)" ובגמ' ָהְלכּו ָבּה
  )ירמיהו ט, יא( יהודה אמר רב מאי דכתיב

דבר זה נשאל  "מי האיש החכם ויבן את זאת"
פירשו שוהו עד שלחכמים ולנביאים ולא פיר

יאמר ה' על עזבם את ו"הקב"ה בעצמו 
היינו לא  ,היינו לא שמעו בקולי ,וגו' "תורתי

היו אמר רב יהודה אמר רב שאין  ,הלכו בה
 .מברכין בתורה תחלה

 וכי בגלל שלא בירכו בתורה הגיע החורבן
, יש להבין וכי בגלל שלא שאלה ראשונה

בירכו בתורה תחילה מגיע להם כזה עונש 
חורבן בית המקדש, גלו מארץ ישראל, קשה, 

נשפך דם כמים, על מה שלא בירכו בתורה 
 כ"כ חמור.

 עוד שאלה ע"ד הגמ' הנ"ל
אמרו )מסכת יומא ט.( בגמ'  שאלה שניה,

מקדש ראשון מפני מה נחרב, מפני ג' עבירות 
, עבודה זרה, גילוי עריות, שהיתה בהם
, ובית שני מפני שנאת חינם. שפיכות דמים

ג' עברות, ויש להבין שכאן נאמר מפני 
ובנדרים מבואר על עוזבם את תורתי, שלא 

 בירכו בתורה תחילה. 
 

 כיצד לא ידעו
יש להבין מדוע החכמים  שאלה שלישית

והנביאים וגדולי ישראל לא ידעו על מה 

חוטאים אבדה הארץ, והרי הם רואים שהם 
בג' עבירות חמורות, א"כ מה כל כך קשה 

 למצוא את סיבת העונש.
 דברי המגילת סתרים

ומצאתי ויובנו הדברים ע"פ דברי הר"ן וז"ל: 
במגילת סתרים של ה"ר יונה ז"ל דקרא הכי 
דייק דעל שלא ברכו בתורה תחילה אבדה 

דאם איתא על עזבם את תורתי  ,הארץ
ולא היו  ,רהמשמע שעזבו את התו ,כפשטא

כשנשאל לחכמים ולנביאים למה  ,עוסקין בה
והלא דבר גלוי היה וקל לפרש  ,לא פרשוהו

אלא ודאי עוסקין היו בתורה תמיד ולפיכך 
היו חכמים ונביאים תמהים על מה אבדה 

 ,עד שפרשו הקדוש ברוך הוא בעצמו ,הארץ
שהוא יודע מעמקי הלב שלא היו מברכין 

יתה התורה כלומר שלא ה ,בתורה תחלה
 ,חשובה בעיניהם כ"כ שיהא ראוי לברך עליה

ומתוך כך היו  ,שלא היו עוסקים בה לשמה
כלומר  ,והיינו לא הלכו בה ,מזלזלין בברכתה
 ,אלו דברי הרב החסיד ז"ל ,בכונתה ולשמה

 עכת"ד. והם נאים ראויין למי שאמרם." 
 האם מי שלומד תורה שלא לשמה נענש

האם מי שלומד  עית,ישאלה רבוכעת באה 
תורה אך אינה לשמה מגיע לו עונש חמור 
כ"כ נחרב בית המקדש, גלות ישראל, נשפך 
דם כמים, מה תירץ לנו הר"ן, עדין הקושיות 

 עומדות על מקומם. 
 תורה ומצוות שלא לשמה האם חשובים

והרי הגמ' במסכת פסחים )דף נ:( אומרת 
לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות שלא 

שמתוך שלא לשמה בה לשמה, וא"כ לשמה, 

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%99%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%94%D7%95_%D7%98_%D7%99%D7%90
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%99%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%94%D7%95_%D7%98_%D7%99%D7%90
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על מה בה הקצף הגדול הזה על שלמדו תורה 
 שלא לשמה.

 זרק בלר' יצחהגאון ביאור 
דורשת והתוס' הקשו, הרי הגמ' )יומא עב:( 

עה"פ "זאת התורה אשר שם משה, למימינים 
בה סמא דחיי, למשמלים בה סמא דמותא, 
כאן בעוסקים בתורה לשמה וכאן שעוסקים 

ם מה, והקשו התוס' והרי אמרו לעולשלא לש
יעסוק אדם בתורה שלא לשמה שמתוך שלא 
לשמה בה לשמה. ותירצו, לא לשמה הכונה 
שלומד לקנטר, זה שלא לשמה. אבל לומד 

או ממון שפיר שלא  "רבישיקראוהו "לשם 
 .1לשמה

מאמר כתב בלב אליהו לר' אליהו ולביאור ה
הכונה ין ע"פ דברי ר' יצחק בלזר זצ"ל, ילופא

שאמרו לומד שלא לשמה שמתוך שלא 
ונה, שלומד עכשיו ולשמה בה לשמה הכ

שלא לשמה, אך רצונו בסוף לזכות ללמוד 
לשמה, אך עכשיו אין ספק בידו לעסוק 
בתורה לשמה, אך רצונו בסוף להגיע ללמוד 
לשמה, אך אדם שלומד שלא לשמה ואין לו 
מטרה להגיע ללשמה, זה חמור מאוד, וזה 

תא, וזה כונת רבינו יונה שעסקו סמא דמו
בתורה שלא לשמה, כלומר לא היתה להם 

 מטרה כלל להגיע ללשמה.
 חומר איסור תורה שלא לשמה

 תניא ובחומר הענין אמרו בנדרים )דף סב.(
אהבה את ה' אלהיך לשמוע "ל )דברים ל, כ(

שלא יאמר אדם אקרא  "בקולו ולדבקה בו
אשנן  ,"רבי"שיקראוני חכם אשנה שיקראוני 

אלא למד  ,שאהיה זקן ואשב בישיבה
  )משלי ז, ג( מאהבה וסוף הכבוד לבא שנאמר
ל לוח לבך קשרם על אצבעותיך כתבם ע

 רכיה דרכי נועם ואומרד ) משלי ג, יז( ואומר
                                                           

)חו"מ, סימן ח(  "שולחן ערוךמ"ש מרן ה"אמנם עיין ב)א. ה.(  1
בפניו, ולא  כסף אין עומדיןזהב שדיין שמתמנה להיות דיין בשביל 

עוד אלא שמצווה להקל וזלזל בו. ושם )סימן ט' סעיף ה'( כתב מרן 
שהנוטל שכר לדון כל דיניו בטלים אא"כ ידוע שלא נטל בהם שכר. 
ונראה לומר, שכוונת התוס' היא שכל זה דווקא בלומד לשמה אך 

ץ חיים היא למחזיקים בה ע )משלי ג, יח(
ותומכיה מאושר רבי אליעזר בר ר' צדוק 

ודבר בהם אומר עשה דברים לשם פעלם 
ואל  לשמם אל תעשם עטרה להתגדל בהם

וקל וחומר קורדום להיות עודר בו תעשם 
ומה בלשצר שלא נשתמש אלא בכלי קדש 

המשתמש  שנעשו כלי חול נעקר מן העולם
. בכתרה של תורה על אחת כמה וכמה

מבואר כי ההיתר שלא לשמה, זה רק זמני, 
כלומר שרצונו לעשות לשמה, ורק עכשיו זה 
 שלא לשמה, אך רצונו בסוף לעשות לשמה. 

 ילהתורה מגינה ומצטעם 
ומבאר הר"י בלזר זצ"ל, ע"פ מה דאמרו בגמ' 

ר יוסף מצוה בעידנא דעסיק "סוטה )כא.( א
בעידנא דלא עסיק בה אגוני  ,בה מגנא ומצלא

תורה בין בעידנא  ,אצולי לא מצלא ,מגנא
דעסיק בה ובין בעידנא דלא עסיק בה מגנא 

א חולק וסובר שרק בעידנא , ורבומצלא
לכו"ע  דעסיק בה מצילא מהחטא, אבל

בעידנא דעסיק בה אגוני מגנא ואצולי מצלא. 
וא"כ היה קשה לנבאים ולחכמים כיצד עם 
ישראל חטאו בג' עבירות חמורות והרי יש 
בהם תורה והיתה התורה צריכה להציל 
אותם מהחטא, ועל זה נאמר "דבר זה נשאל 
לחכמים ולנבאים על מה אבדה הארץ" 

ה וא"כ כלומר נכון יש ג' עבירות אבל יש תור
כיצד התורה לא הגינה על העם שלא יחטאו, 
ובא הקב"ה והשיב "על עזבם את תורתי" 
שלא בירכו בתורה תחילה, כלומר שלא 
למדו תורה לשמה, ועל כן התורה לא הגינה 
עליהם מהחטא, כלומר תורה לשמה מגינה 
מהחטא תורה שלא לשמה אינה מגינה 

 מהחטא.

, שיאמרו במי שמקבל ע"ע תפקיד רבני בשביל כסף הויא חילול ה'
חכמיכם שדנים דיני תורה לשם עצמם ולא לש"ש  עמי ארצות אלו

ממילא מחמת גודל עוון חילול ה' ו להעמיד את הדת על תילה,
סו"ס שלא לשמה כי  (בדיעבד)דיניו בטלים וכו', אך בלימוד שרי 

 לא הויא חילול ה'.
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 נאמר  ויבואר ע"פ מה דאמרו בברכות )סב:(
יקם דוד ויכרת את כנף ו  )א כד, ה)שמואל ב

' אמר ר' יוסי בר ,המעיל אשר לשאול בלט
חנינא כל המבזה את הבגדים סוף אינו נהנה 

המלך דוד זקן ו )מלכים א א, א( מהם שנאמר
לו.  ויכסוהו בבגדים ולא יחםבימים  בא

כי ה' נתן טבע ביד הבגדים וביאור הענין 
שיחממו את הבריות זאת למי שמכבד 
ומאריך את מה שה' נותן לו אך האדם שזלזל 
במה שה' נתן לא יזכה להנות מהבגדים, ודוד 

עליו שלא כיבד את  הלפי דרגתו היה תביע
 הבגדים כי קרע את כנף הבגד של שאול.

 מצילה ומגינה ורהתמתי ה
ולפ"ז ה' עשה בטבע כי התורה מגינה 
ומצילה את האדם מיצר הרע זה בתנאי 
שאדם מכבד את התורה ומעיכה כראוי 
לתורת ה', אך אדם שאינו מעריך את התורה 
ומתיחס אליה כמו מקצוע כמו דבר חולין, 
אזי סגולת התורה שמגינה ומצילה אינה 

 פועלת אצלו. 
ים ולחכמים על מה איוזה היה תרוץ ה' לנב

אבדה הארץ כי לא למד תורה לשמה 
ג' עבירות ועל כן אבדה וממילא חטאו ב

הארץ, ודבר זה רק ה' יכול להשיב כי הוא 
יודע תעלומות לב, מי לומד תורה לשמה ומי 

 לא.
 מה זוכה הלומד תורה שלמה

ובאמת אם אנו משלים את עצמינו כי אנו 
ק את לומדים תורה לשמה, אנו יכולים לבדו

עצמינו האם התקיימו בנו דברי רבי מאיר 
, ואלו הם דברי (פ"ו משנה א')בפרקי אבות 

רבי מאיר רבי מאיר ויבדוק כל אחד בעצמו: 
זוכה לדברים אומר כל העוסק בתורה לשמה, 

ולא עוד אלא שכל העולם כלו כדאי  .הרבה
אהוב, אוהב את המקום, נקרא ריע,  .הוא לו

אוהב את הבריות, משמח את המקום, משמח 
ומכשרתו  את הבריות, ומלבשתו ענוה ויראה,

ישר ונאמן, ומרחקתו מן להיות צדיק חסיד 
החטא, ומקרבתו לידי זכות, ונהנין ממנו עצה 

לי  )משלי ח יד( שנאמר .בינה וגבורהותושיה 
ונותנת לו  ,"עצה ותושיה אני בינה לי גבורה

ומגלין לו רזי מלכות וממשלה וחקור דין, 
ונעשה כמעין המתגבר וכנהר שאינו  תורה,

צנוע וארך רוח, ומוחל על עלבונו, פוסק, והוי 
ע"כ.  .ומרוממתו על כל המעשיםומגדלתו 

דברי רבי מאיר, אז בבקשה כל אחד יבדוק 
בעצמו האם הוא לומד תורה לשמה וא"כ אזי 

שה שהתקימו בו דברי רבי מאיר, ואם בבק
לא התקימו בו אזי הוא צריך עדין לעבוד 

 הרבה לזכות ללמוד תורה לשמה. 

א"כ אנו צריכים להשקיע בלימוד תורה 
י לשמה ואזי התורה תגן עלינו מיצר הרע, ואז

 יבנה בית המקדש. 

 נוהמסר לדור

בית שני נחרב על שנאת חינם ובירושלמי 
אמרו שזה לשון הרע, ועד היום אנו עומדים 

כמו שאומרת על חטא זה של שנאת חינם, 
הגמ' בית שני שהיה תורה מפני מה נחרב, 

אין תורה ומשיבה מפני שנאת חינם, כלומר 
נקיה, יש תורה אבל בלי מידות טובות בלי 

תורה לקנטר, כדברי זה מידות מתוקנות, 
התוס', וזה גם תורה שלא לשמה, שח"ו זה 

ועל כן התורה לא מגינה עלינו סמא דמותא, 
ולצערינו הרב, יש בדורינו ג' מהחטא, 

תראו מה קורא ברחוב,  עבירות חמורות
אנו צריכים ללמוד ועל כן , ותביאנו הכל

תורה לשמה ולהרבות במידות טובות 
שנלמד וד אדם לחבירו וע"י זה ובזהירות בכב

נוכל תודה לשמה עם מידות מתוקנות, 
בית ישראל להשפיע על הרחוב, ושאר 

נזכה התקרבו לה' ויעזבו את החטאים, ואז 
 שיבנה בית המקדש בקרוב אמן.
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