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 לימי בין המצרים

ל" ָּ ים כ  לִּ ְתַאב ְ ִּ ֶליהָּ  ַהמ   "עָּ

 "בין המצרים"ימי ל' בראשית דברי אתייחס בעזרת ה

 צער ימי הם" צריםמה בין" ימי. שאנו בתוכם

ל", לישראל ָּ יגו הָּ  ֹרְדֶפיהָּ  כ  ִ ין ִהש   ִרים ב ֵּ צָּ  .1"ַהמ ְ

 אבלות מנהגיבימים אלו נהוגים 

 .באב תשעה עד ומחמירים הולכיםה

 בימים לוא הלכות את ללמוד טוב

 .לנהוג כיצד לדעתכדי  ,הללו

 באב תשעה הלכות", הלכות אלו

של ' ו בחלקמצויות  ,"תעניות ושאר

 מדינאאף על פי ש ".ברורה משנה"ה

רק בסעודת  אין לאכול בשר דגמרא

הביא  מכל מקום, באב תשעה ערב

 שלא נוהגיםיש "ש 2"שולחן ערוך"ב

, "זו בשבת יין לשתות ולא בשר לאכול

יש  השנה .בו שחל בשבוע היינו

האם בשנה  :מורכבת שאלהבכך 

שתשעה באב חל בשבת חל דין 

 ןשמוסיפי ויש" .'שבוע שחל בו'

 ויש", האשכנזים כמנהג, "התענית עד ראש חודשמ

היינו במשך כל שלושת , "בתמוז ז"מי ןשמוסיפי

  .נוהגיםכך יש ש ראה א"הרמש כנראה .השבועות

הלוא ? בשר אכילת-באי מתמצה האבלות האם עניין

  ?טוביםרבים ו תחליפים נםישכיום 

 נשים "נושאים שאיןלהחמיר  ןנוהגי"ש 3כותב א"הרמ

 זה משמע מלשונו שאין. "באב תשעה עד בתמוז ז"מי"

                                                      
 המצרים בין גוה"השי": סימן שט , עיין ספר הרוקח. פסוק ג, פרק א, איכה 1

, תשובות הובא בפסקי" )באב' ט עד ז"בתמו ז"מי ם"ימי א"כ המה בגימטריא
 (.אות א, סימן תקנא

 סעיף ט, סימן תקנא 2
 סעיף ב, שם 3

 דבר זהו .כך נהגו ישראלשאלא , דגמרא מדינא אסור

 בישראל בית להקיםהלוא  –יש להתבונן בו ש פלא

 כל היא היורבי היפרי מצוות, ביותר הגדול הדברהוא 

 בית כלבכך  החמירו אף על פי כןו, חשובה כך

תוכנם  .שמחה ימי אינם לוא ימיםש משום ,4ישראל

ומהותם הם היותם  הללו הימיםשל 

 להתחתן מתאים לא ולכן, ימי אבל

  .במהותה כךההפוכה ל, תקופה זוב

 5"ברורה משנה"העל כך  מוסיף

 ז"מי ומחולות ןריקודי לעשות אסור"ש

 נקודההזו  בעיני ".ואילך תמוזב

 ןלב שראוי סבור אני. המרכזית

 -בין אשכנזי ובין ספרדי  - ישיבה

התרומם מעט מעל חיי ל רוצהה

 לאש הללו בשבועות להחמיר, ההווה

 מוסיקה שמיעת הרי. יקהזמו לשמוע

 שאלה היא השנהימות  כלבמשך 

 נםיש, אכן .6פשוטה לאכלל 

מוזיקה להיתר שמיעת  תירוצים

 ישש מישהובפרט ל ,לאחר החורבן

 סבורני אבל, 7שחורה ומרה עצבות ,נפש סיבוכי לו

נוכל להרגיש על ידו את ש המשמעותי הדברזהו ש

ולכן ראוי להחמיר בכך , צער החורבן ואת האבלות

ייתכן ומאן דהו יימצא קולות כאלה . 8בימים אלו

 אך אני סבור שלא ראוי לבן, ואחרות בספרים שונים

 .צער החורבןעל מנת שיחוש את , תורה לאמצן

                                                      
 סעיף ד, פרשת דברים, שנה ראשונה, עיין בן איש חי 4
 סעיף קטן טז, שם 5
 סעיף ג, סימן תקס, אורח חיים, עיין שולחן ערוך 6
תשובה , פרק ל, חלק ג, עיין עוד אור לציון; אות יא, שם, עיין פסקי תשובות 7
 ג
 סימן לד, חלק ו, ת יחוה דעת"עיין שו 8

 

 בחיים להצליח אי אפשר

 , ריבונו של עולם בלי

 חילהצל אי אפשר וגם

ריבונו של  בלי בתורה

 עולם

 
 



 לבניינה של תורה
 

 ב

, לכן .אנו רואים מחלוננו את החורבן הנשקף מהם

 גם. 9ראוי לנו להחמיר יותר בענייני אבלות החורבן

כנגד  - פהמכל מקום , בעכובכך  יקל מישהו אם

 . אחרת לנהוג ראוי -מקום המקדש 

ה ֶזה ַעל" יָּ ֶוה הָּ נו   דָּ ֵּ ב   "לִּ

 מול אל נמצאים אנו. לעמוד על נקודה נוספת ברצוני

ייתכן שהדבר , הבית להר עוליםישנם ה .הבית הר

, שמרגשות לאומייםוייתכן  בנפש גבוה ממקום נובע

 תניבט ונחלונמ .על כל פנים איננו נוקטים כך אנו

העובדה של סילוק השכינה  רגעו רגעכל  אלינו

 בפרטו, הדבר את עצם שחול לנו קשה .מהמקום הזה

את הדבר  יותר להרגיש רוצהל, אולם .לכך שהתרגלנו

סבור אני  .שיעזור לו בכך משהו לעשות לנסותכדאי 

 :10"ברורה משנה"את המובא ב קייםל פעם מידישכדאי 

 היום חצי אחר ההם בימים שיתאבל כתב י"האר ובכונת"

 אחר רחל תיקוןהיינו שיאמר , "שעה חצי כמו ויבכה

מבין בני  ייתכן שישנם .11מנחה אחרל היום חצות

, בכל השנה" חצות תיקון" אנשי כאלה שהם הישיבה

  .איוהלו

 תיקון" אומר היה לא עצמו "חיים חפץ"הכי  12מובא

 נהג השבועות שתובשל אבל ,השנה כלבמשך  "חצות

 כןו, שנהוג כמו התיקון את היום חצות אחר לומר

 .13המנהג רץ ישראל כתב שכןא מנהגי לוחב

 חמש עשרההיה כבן  ל"זצ הרבכאשר ש 14מספרים

 .חברותאשנים הוא היה נוהג ללמוד מידי לילה עם 

 תיקון" רוךלעלארץ  ישבוכאשר הגיע זמן חצות 

 לושא, הפליג בבכיו ל"זצ הרבלאחר ש ".חצות

הרי גם אומר תיקון , מדוע הוא בוכה כל כך החברותא

 איוהלו !".כהן אני אבל: "הרב לו ענה ?חצות ובוכה

 שהוא ממה שבמקצת מקצת להרגיש זוכים שהיינו

  .עשרהחמש בן  נערכ הרגיש

                                                      
, עניינים שונים, ת שלמת חיים"עיין עוד שו; אות יג, שם, עיין פסקי תשובות 9

 סימן קב
 סעיף קטן קג, סימן תקנא 10
, כף החיים; סימן כא, ת יוסף אומץ"שו; סעיף לט, שם, עיין ערוך השולחן 11

  סעיף קטן רכב, סימן תקנא
 אות ס, ל"דוגמא מדרכי אבי זצ, מכתבי הרב חפץ חיים 12
 המצרים ובימי בין: "קיצור תקפו כהן, מערכת הספרים, שם הגדוליםעיין  13

 ומקוננים גדול קהל ביום נאספים תורה תלמוד ק"וק הגדולה ית הכנסתבב
תלמידי ה נוהגים פרישות וכמה. ל"ז י"האר רבינו כמצות יום בכל ובוכים
עיין  ;"ויותר ויותר ,בספרים הנמצאים חומרות ככל המצרים בין בימי חכמים

 עמוד קי, חלק ג, עוד לב אליהו
 אות ב , חלק א, עיין עוד לשלושה באלול; 5עמוד , עיין מלאכים כבני אדם 14

 ועל ,הקיימת בדורנו הסתירה על 15כבר דיברנו בעבר

מתאימה לדורנו  אמירת התיקון אם בשאלה שדנים כך

מעט את  להרגיש רוצההש אכן דעתי היא .16או לא

 תהילים מזמורי מספר מראוי דקות מספר שביי החורבן

 ויחשוב, צער ותמיל מספרבתוספת ' וןקתי'המופיעים ב

דיפו שיע כאלה שיהיו ייתכן .17הדברים על קמעא

את  להרגישלנו  קשה כך כל .18הבצנע זאת לעשות

 לנו יש הרי - עצמי על מדבר אני - צער החורבן

הרי  - כלוםלנו  אין אך מצד אחר ,הכל 'ברוך ה

 אין וממילא ,איתנו אינו אבא, נועימ אינה שכינה

 .19כלום

שב 'ב להימנע העיקר הוא הלכתית מבחינה: לסיכום

, השבועות שתובשל מוסיקהשמיעת מ' ואל תעשה

 רוצההש' קום עשה'ב שניתן לעשות השני והדבר

מעט את כאב החורבן יקדיש מזמנו לקונן על  להרגיש

  .החורבן

 

י" נֵּ ֹון ב ְ י  ים צִּ רִּ  "ַהְיקָּ

עבור  פרטי צער בתוך ימי הצער הלאומי ישנו יום

 אביתר "איתן צוק"מבצע ב נפל הללו בימים .הישיבה

 ,כללי שיעור יתקיים חמישי ביום .ד"הי מן'תורג

 התורה אהבתבזכות  ,לעילוי נשמתו' שיעמוד בעזרת ה

 הישיבה שבני וראוי, אזכרה בערב תתקיים .ושמחתה

מן 'את זכרו של אביתר ואת משפחת תורג יכבדו

 למרות האירועים, שאן-שתטרח מאוד להגיע מבית

-בבית זכרו את ויעלו ,המתקיימים בחוצות הרובע

 .ציפה לשוב אליוו אהב כך כל שהוא המדרש

 

 

 של תורהלבניינה 

ל" מֵּ ה עָּ ָּ ה ַאת  ֹורָּ ַבת   "ו 

על , דומא ובעניתת הנהגה עלדיברנו  שעבר בשבוע

דיברנו גם על  .רבות מעצמו בועתל יכול שאדםכך 

כידוע  שהרי ,חייו מסלול את כך שהאדם הוא הבוחר
                                                      

 שיחה רעג, עיין לבניינה של תורה 15
פרק , הלכות בין המצרים, הליכות שלמה; אות י, סימן א, עיין פסקי תשובות 16
 61הערה , יד
 שם, עיין פסקי תשובות 17
 אות ב, חלק ב, ת בנפש דוד"גאון האדרעיין הנהגת ה 18
 איכה מגלת כי הוא והענין: "ה במדרש"ד, ז"תרמ, דברים, עיין שפת אמת 19

 ,גופא פלג עתה הם כי בני ישראל על עדות זה וגם ,התורה מכלל גם כן היא
 ".ארץ ישראל ובית המקדש בחסרון בגלות מציאות לנו אין ובאמת
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 ליםמסוג אנו לנו חשובנוגע לדבר ש כאשר הדבר

 שום בלי כל משימה ולעשות בבוקר בארבע לקום

 שבצבא יודע יהצבא מסלולה את שעבר מי כל .בעיה

 אשרמ כוחות יותר הרבה לנו שיש מגלים אנחנו

  .חשבנו

 להרבות שצריכיםעל כך  שעבר בשבוע דיברנו ,לכן

 להאמין עלינו .'גבולשמיים הם הה'ו ,נומעצמ בדרישה

 אם .חקר-כמוסים רבים לאין כוחות לנו שיש בעצמנו

 אותם נגלה כןא עצומים כוחות לנו שיש נאמין

 לבחורו ,תת את הדעת לכךל יש כך לשם .בפועל

 מימד ובשילוב, מסודר ז"לו כתובל נוהצע .ש זאתלממ  

 .ספק שום אין, יצליח אדםה, עליו שדיברנו הלחץ

י" נִּ דֵּ ְ יךָּ  ַלמ    "ֻחק ֶ

לאור . לדברים דומא חשוב ךנדב להוסיף ברצוני, אכן

 שנכון הרגשתישאלות שנשאלתי לאחר השיחה קודמת 

 מניין :השואל ישאל .מהותית דומא נקודה להוסיף

  ?באמת להצליח אפשר איך ,לכך חוהכ

 הרבמ, שנים רבות לפני ששמעתי מעשה לכם אספר

 הגיע אחד בחור: איש חינוך ידוע, בסוןיעק יחיאל

וא סיפר ה .מתוסכל דומאכאשר הוא  "איש חזון"ל

 סוגיה ללמוד סהני הוא יםישבועבמשך ש "איש חזון"ל

בכך שאינו  שנוכחמ .צליחה ולא כיאות אותה ולסדר

שיסייע לו לסדר את  אברךה עזרת חברול פנה ,מצליח

וכעבור שעות , למד את הסוגיההאברך  .הסוגיה

 ומהוקצעים מסודרים הדבריםכש אליובודדות שב 

ר" ,בפיו בָּ ֻבר ד ָּ יו ַעל ד ָּ ְפנָּ , תסכול שח הבחור .20"אָּ

 החזון לו השיב ".חזון איש"ותינה את צערו בפני ה

 אתה גם ילדים שהוושל אישה יהיו כשלך" :איש

  ."!יום בחצי זאת תעשה

הרב יעקבסון הסביר את ? הזה הסיפור פירוש מה

 הסביר הוא .ברוח הדברים שאמרנו" חזון איש"כוונת ה

וזמנו הקצוב מכריח  בשל היותו בעל משפחה שההכרח

להזדרז יותר ולסיים את המשימה בזמן  את האברך

עדין  הרב ו שללהסברהסבר זה דומה . קצר יותר

 היכולת על' מלובביץ הרבי דבריא ל"שליט זלץנשטיי

  .יותר להשיגכדי  עצמו את ללחוץ אדם של

                                                      
 פסוק יא, פרק כה, משלי 20

יעקב  בהר ר"מו לפני הדברים את כשהצעתי, אולם

 חזון"ה כוונת הייתה זו לאש לי אמר א"שליט כץ

  .על אף שהדברים נכונים מצד עצמם, "איש

אספר על הקשר של הרב כץ עם , בטרם אמשיך

 חזון"ה אודות כץ מהרב שמענו רבות". חזון איש"ה

מארצות  קיבל "איש חזון"שה אספר, לדוגמה ".איש

באותה התקופה . ם"ברמ של סטים ארבעההברית 

 ןשייבח   זהש אמר והוא ,הספרים לא מצויים כל כך

 י"רש גמרא, ןנזיקיו נשיםסדרי  עלבהצטיינות  אצלו

ארבעת הסטים , אכן. את אחד מהסטים יקבל תוספותו

 ישיבתהגיעו לימים ל מתוכם םישניבעלי  .חולקו

 והרב, בטוב ימים יאריך כץיעקב  הרב - "הכותל"

 .שלמה רפואה לו ישלח' שה, ימיטרובסקי'ישראל דז

". איש חזון"ה על כץ מהרב שמענורבים  סיפוריםעוד 

לפי  "איש חזון"ה את להסביר ניתןש סבור אני לכן

 .כץ הרבהבנת 

 לך יהיוכש :כךל התכוון "איש חזון"שה הרב כץ אמר

 :דבריו על וסיףולדעתי יש לה – ילדים שהוושל אישה

 עמלה בעל משפחה יהודישהרי , במסירות נפשותילמד 

 עתאיסי לךגם  תהיה - נפש מסירות היזו בתורה

  !להספיק סוגיה מורכבת בחצי יום דשמיא

י" ן' ה כ ִּ ֵּ ת  ה יִּ ְכמָּ  "חָּ

. שעבר שבוענו בלדברי מאד חשובה תוספת היזו

 אלכסנדריה אנשיש מספרת 21דהנ מסכת בסוף הגמרא

 של סדרות ארבע חנניה בן עיהוש רבי את שאלו

 שהושל" :הגמרא אומרת האחרונה סדרהעל ה .שאלות

 יעשה מה" :אותו שאלו .ממנו שאלו :"ארץ דרך דברי

עוד  ?התורה בחכמת חכם יהיה אדם איך "?םיחכו אדם

אדם  יצליח איך "?ויתעשר אדם יעשה מה" :אותו שאלו

 בנים לו ויהיו אדם יעשה מה" :אותו שאלועוד  ?קיובעס

את הדבר  ענה הואלכל אחת משאלותיהם  "?זכרים

 :להם אמר" :על השאלה הראשונה ענה ?לעשות שיש

 מוסיף אני .התורה בלימוד ירבה היינו ,"ישיבהב ְ  ירבה

לפרוש  חייבים לא, "ישיבהב ַ  ירבה"שניתן גם לקרוא 

 בלימוד ירבהאדרבה ', ה שיעור אחרימהישיבה 

 .מסורת מעבירי ויש תלמידי חכמים בה שיש ישיבהה

, "בסחורה וימעט": המשיך רבי יהושע לעצה נוספת
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 לבניינה של תורה
 

 ד

 הדבר .מהלימוד מרחיקיםה מהדברים להתרחק עליו

 קועסי עתהך כל א ,בהבישי שבייאכן  אם, ברור

 .הארץ עם יצאדבר הוא י בסופו של ,אחרים בדברים

 בעולם המקומות בכל כעת תרחשמהמ להתנתקעליו 

 .בתורה ולעמול

 ולא כן עשו הרבה" :המשיכו לשאול אנשי אלכסנדריה

 ממי רחמים יבקשו: אלא": השיב להם !"להם הועיל

י' :22שנאמר, שלו שהחכמה ן' ה כ ִ ֵּ ה ִית  ְכמָּ יו חָּ ִ ַעת ִמפ   ד ַ

ה שהוא , ה"עליו לבקש את החכמה מהקב ."'ו ְתבו נָּ

 דעייש תפללעליו לה .התורה חכמת את מעצמו הנותן

  .ותבכלו מעומקא דליבאעל כך  תפלללה ,התורה את

 דהא  ?לן משמעק מאי"ך כ אם :הגמראעל כך  שואלת

 עמל אבל בתורה להצליח אי אפשר ".סגיא לא הא בלא

 צריך יחד עם זאת .התנתקות אבל, שקידה אבל, תורה

 רחמים יבקשו" .תפילה גם צריך ,סייעתא דשמיא גם

  !"שלו שהחכמה ממי

 כדי דברים שניצורך ב שיש הגמראאמרה , אם כן

 לעשותיש , מחד :חייםה ענייניאחד מ בכל להצליח

 ,ומאידך ;עניינוהראויה לכל דבר לפי  ההשתדלות את

 .בחיים מפתח וזה .ובסייעתא דשמיא תפילהיש צורך ב

 עם לחיות - בישיבהתכונה זו בעודנו  לרכושיש 

התקיים שיח של בוגרי שיעור  אמש .ריבונו של עולם

את הדרך  בישיבה קיבלש הבחורים אמר אחדו, 'ה

 לא הא בלא הא"ש להבין ,ריבונו של עולם עם לחיות

, של עולםריבונו  בלי בקרב לנצח אי אפשר ."סגיא

 וגם, ריבונו של עולם בלי בחיים להצליח אי אפשר

 .ריבונו של עולם בלי בתורה חילהצל אי אפשר

כפי שדיברנו בשבוע , אכן יש צורך בהתמדה ומאמץ

 פיכ ,צריך סייעתא דשמיא יחד עם זאתו ;שעבר

 ".איש חזון"ה על בסיפור ההסבר

 והתפילה הלימוד": 23באיגרותיו כתב אכן "איש חזון"ה

 והתפילה ,התפילה לאור עוזר הלימוד עמל .בזה זה קשורים

 :25אמרו" :24"איש זוןח"ה כתב עוד ."הלימוד את עוזרת

 תפילה :העצה ,לזאת – 'סייעתא דשמיא - גירסא אוקמי'

כדי . "בעצמך שתנסח בנוסח 'תפילה שומע' בברכת

, שלימודנו ייחקק בקרבנו אנו זקוקים לסייעתא דשמיא

ואחד מאיתנו לנסח לעצמו תפילה  על כן על כל אחד
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, 26תאידאורי תפילה תפילה שכזו היא .בעניין זה

, "רעהו אל איש ידבר כאשר" ע"רבש עם דברכאשר מ

ומבקש ממנו על צרכיו  ,27"מסילת ישרים"כלשון ה

יחד עם מיצוי  .בלימוד חצלישי ונתפלל על כך

הכוחות ושאיפת ההשגה ירבה בתפילה ואז יגלה 

סייעתא ו עמל צריך. בעצמו כוחות בלתי נדלים ויצליח

 .ותפילה עמל, דשמיא

ן" ַצר מִּ ֵּ י ַהמ  אתִּ רָּ ה   קָּ  "י ָּ

 28"איש חזון"ה של מדהימה אגרת אוסיף לקרוא ,לסיום

 מיום :29אמרו והנה" :ומסתיימת כך בתפילההעוסקת 

בחורבן בית  ,"ננעלו השערים כל המקדשבית  שחרב

 חוץ" ,ברזל של מחיצה נהיש ,ננעלו םיהשמיהמקדש 

 ואם" .המחיצה את בוקעים ללוה המים, "דמעות משערי

 ידיעת בהעדר והנמאס הרע את להרגיש האדם יזכה

-באי את החוסר וההעדר להבין זכות צריכים ,"התורה

ברוך  המקום לפני בבכי לבבו שיימס עד", ידיעת התורה

 זכה כבר כי האדם ידע הנה", שיבוא לידי בכי עד ,"הוא

 - "נשמעת ילתופשת הוא מובטח וכבר חלקו ואשרי הרבה

 - מובטח הוא אכן אז "מובטח" אמר "איש חזון"ה אם

 כי ,יום יום שקידתו על שקידה להוסיף האדם על אך"

 ,בתורה שגדל מי אשרי ."וגדל הולך השדה כעץ האדם

 לגד   הוא ',סדר' עודבו 'סדר' הוא עמל בעוד יום כל

 ,חלדו ימי כל וגדל הולך השדה כעץ האדם כי" .צמח כמו

 – "באמת 'חיים' הנקראים הנה הן וההשתדלות והעמל

מלמדנו , 'חייםלַ  לצאת', 'חיים לעשות': אנשים אומרים

 !החיים הם םה וההשתדלות העמלכי " חזון איש"ה

 יחד אבל ,לועמול לועמל היא ההצלחה דרך ,דבר סוף

סייעתא ו תפילה צריך נומעצמ הגדולה הדרישה עם

 .דשמיא
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