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המערבי בכותֹל ֱקריעה ִדיני

המערבי בכותֹל ֱקריעה ִדיני

ֹלשון ביִד וחיים מות

ֹלהתפטר ע"מ ֹלאחר בגִדיהם את שמֱקנים אנשים ישנם א.
נפטרו שֹלא ִדיעות הרבה ויש המערבי, ֹלכותֹל כשבאים מֹלֱקרוע
כ' שֹליט"א ִדבֹליצֱקי ֹלהגר"ש כתֹלינו אחר בֱקונטרס זה, ע"י
רשות ֹלו נותן שאינו ֹלהציא אמר האחר אם אף שחייב שנראה
אֹלא שאי"ז נראה כך ֹלומר אותו ֹלימִד שהמֱקנה (אחר בו ֹלֱקרוע
הבגִד יהיה וֹלא היה מִדֹלא כן שהוא גֹלוי הִדבר ובֹלא"ה מיֹלי פטור
ֹלכאו' נראה ע"כ בו יֱקרע הֹלה אם איכפ"ֹל מה א"כ אח"כ שֹלו
עיצה זה שהיה יתכן מאחר בגִד שואֹל ואם כֹלום). אמירתו שאין
אם ואף שתחתיו הבגִד את ֹלֱקרוע הבגִד ֹלהסיר יצטרך הרי אך
אינו אם מחויב הִדבר אין אפרֱקסת בכֹלֹל שהם או שאוֹלים כוֹלם
וכן יום. באותו הֱקריעה ִדין בו ֹלֱקיים בגִד אחר ֹלחזור חייב
ֹלו הֱקנה ֹלא ִדהרי בעֹלמא הערמה אֹלא שאי"ז כ' וזמנם במועִדים
שֹל"מ סובר ג"כ שֹליט"א הגרח"ֱק ומרן הבגִד. את ֹלהֱקִדיש שיוכֹל
מתכוון אינו שיֱקרע מסכים שֹלא בפירוש אומר שהשני ואפי'
אינו באמת והוא מֱקריעה. ֹלפוטרו בשביֹל רֱק כן ִדאמר ברצינות
והנהגות בהֹליכות מובא שֹליט"א הגריש"א מרן ִדעת אך , מֱקפיִד
מניחו שאינו בפרוש יאמר שֱקנה וחברו ֹלאחר ֹלהֱקנות ִדיכוֹל
עצמו את ֹלהפֱקיע שֹלא היא הנכונה והִדרך והוסיף בגִדיו, ֹלֱקרוע
ֹלמסכת בהערות [וע,י ויֱקרענו ישן בגִד יֹלבש אֹלא המצוה מן
שהיה מי וֹלענין [ ההֱקנאה עֹל ֹלסמוך נכון ִדאין כ': ֱקטן מועִד
סובר שֹליט"א הגריש"א אחה"צ] שישי ביום [וֹלא ב"שבת" בכותֹל
ֹל' עברו שאם ירושֹלים זֱקני מנהג שהוא והביא מֹלֱקרוע ִדפטור
ִדיסֱקין המהרי"ֹל בזה ִדן וכבר ֹלכותֹל. בשבת הוֹלכים ראו שֹלא יום
ֹלֱקרוע שא"צ ע"ג סי' שֹלמה במנחת גם וע"י ֱקפ"ה, אות ֱקונט"א

עצמות. ביֹלֱקוט כמו ֱקריעה החיוב את והגִדיר במוצ"ש,

חייב האם בכוונה, ֱקרע שֹלא או ֹלֱקרוע, ושכח בכותֹל שהיה מי ב.
ֹלֱקרוע, יכוֹל הראיה בעת שרֱק או יותר], [או השֱקיעה עִד ֹלֱקרוע
בכֹל השֱקיעה עִד היום אותו כֹל ִדֱקורע כ' שֹליט"א ִדביֹלצֱקי הגר,
בשם זצ"ֹל גרוסברִד הרב ממש"כ מוכח שכן (וכ' שנמצא מֱקום
והאמת החזו"א, ע"פ כן כ' הֱקוִדש הר בספר וכן החזו"א),
כשרואה ֱקרע ֹלא ִדאם אמר אֹלא בפירוש כן אמר ֹלא שהחזו"א
ובמנחת ֱקורע, היום אותו שכֹל מזה וִדייֱקו ֹלמחר ֱקורע אינו
מר ִדִדייֱק ומאי הֱקוִדש הר ספר ֹלבעהמ"ח כ' ע,ג סי' ח"א שֹלמה
עצמו שֹלמה ומנחת ע"ז, ֹלסמוך יש אם מסופֱקני החזו"א מִדברי
הרואה בפרֱק ִדתנן ִדברכות ֹלמיֹלי ִדומה שזה נראה שיותר סובר
באגר"מ וכן אח"כ, וֹלא רואה שהוא זמן כֹל רֱק ֹלברך יכוֹל שאינו
בשעת ִדוֱקא הוא הראיה עֹל חייבו שהֱקריעה ִדכיון כ' ֹל"ז סי' ח"ה
המֱקִדש במֱקום המבֱקרים שרוב בזמה"ז וֹלכן אח"כ וֹלא הראיה
כשהן החורבן עֹל יותר מצטערים אין בהֱקִדושה שמרגישים אף
בבתיהם, אח"כ שיֱקרעו מסתבר שֹלא וִדאי בבתיהן מכשהן שם
בֱקיצור האגר"א ִדברי והובאו אח"כ הצער מרגיש שבאמת מי אך
ממרן ובהנהגות ובהֹליכות במו"ֱק, הגריש"א ֹלמרן בהעִדרות
אותו בכֹל הוא הֱקריעה ִדחיוב ֹלומר מֱקום שיש ִדאף כ' הגריש"א

המֱקִדש מֱקום ֹליִד שעומִדים בעת שרֱק הוא "המנהג היום
נ"ִד. סי' ח"ב ישפה באבני הביא וכן ֱקורעין".

יהוִדה ערי ועֹל וכו' אביו עֹל הֱקורע מתאחין שאין ֱקרעין ואֹלו ת''ר כ''ו. במו"ֱק איתא
ורמינהו ובגמ' ירושֹלים. עֹל ומוסיף מֱקִדש עֹל וֱקורע ירושֹלים ועֹל המֱקִדש ועֹל
עצמה בפני ירושֹלים עֹל וֱקורע ֱקורע ֹלצופים שהגיע כיון הרואה ואחִד השומע אחִד
ברישא, במֱקִדש ִדפגע הא ברישא בירושֹלים ִדפגע הא ֹל"ֱק עצמו, בפני המֱקִדש ועֹל

עי"ש.

ֹלהוסיף בעי המֱקִדש עֹל כבר ֱקרע אי וגם ירושֹלים עֹל ֱקריעה בעינן ִדֹלעוֹלם ומבואר
יצא כבר המֱקִדש עֹל שֱקרע וכיון מנה מאתיים ִדבכֹלֹל אמרינן וֹלא ירושֹלים, בעבור
בערי ואח''כ ברישא בירושֹלים כשפגע הִדין בגמ' נתבאר וֹלא ירושֹלים. משום גם
כבר ירושֹלים עֹל שֱקרע ִדכיון הרמב''ן וכ"כ ומֱקִדש. כירושֹלים ִדאינו ומשמע יהוִדה

החיֹלוֱק. ֹלבאר וצריך יהוִדה ערי שאר עֹל ֱקורע ואינו שבכוֹלן ֹלֱקִדושה ֱקרע

הרא''ש ִדפסֱק ֹלמאי הרמב''ן ִדברי את ִדִדימה תֱקס''א או''ח הב''י מ"ש צ"ב ועוִד
ִדברי את הב''י ִדהביא ואחת. אחת כֹל עֹל וֹלא הראשונה עֹל רֱק ֱקורע יהוִדה ִדבערי
הראשונה עֹל אֹלא ֱקורע אינו יהוִדה ערי ִדעֹל יראה כתב הרא''ש וגם וכתב הרמב''ן,
ִדכשפגע חזינן ִדהרי כֹלֹל ִדמי ֹלא וֹלכאו' ֱקורע. אינו שראה האחרות כֹל ועֹל שראה
ֹלירושֹלים ִדמיא ואִדרבה שוב ֹלֱקרוע בעי כן בירושֹלים ואח''כ יהוִדה בערי ברישא

ירושֹלים. עֹל ֹלהוסיף בעי אפ''ה וֱקרע במֱקִדש ברישא פגע ִדאי ומֱקִדש

כבוִד. משום ִדהוא ואמו אביו עֹל ֱקריעה ֹלגבי האִדם בתורת הרמב"ן כ' ִדהנה ונראה
הִדברים וביאור אבֹלות, ִדיני משאר ֱקריעה ִדין שחֹלוֱק ִדכ' שם במו"ֱק ברמב"ן ועי'
כבוִד, ִדמשום ֱקריעה משא"כ צערא משום היא ִדאבֹלות טעמם ביסוִד הם ִדחֹלוֱקים

צער. משום גם ִדהֱקריעה ִדמשמע ברמב"ן ועי"ש

תֱקס''א ב''י עי' המת, עֹל ֹלֱקריעה המֱקִדש עֹל ֱקריעה ִדין השוו ִדהפוס' מצינו והנה
אחִד ֹלכֹל טפח - וז''ֹל בפנ"ע, המֱקִדש ועֹל עצמה בפני ירושֹלים עֹל ִדֱקורע בִדין
את רואה ִדִדימה תֱקס''א ב''ח ועי' מת. אחר מת ֹלו שמת מי מִדין ונֹלמִד הוא ופשוט

הִדין. ציִדוֱק שאומר מהֹליֱקוטים והביא ֹלפניו מוטֹל שמתו ֹלמי המֱקִדש

הרא''ש כִדכ' צער וכבוִד. ִדצער הטעמים ב' שייכי המֱקִדש עֹל בֱקריעה ִדה"נ ונראה
הבית, חורבן עֹל וִדואג מיצר ֹלהיות יר''ש ֹלכֹל שראוי א'] סי' השו''ע [הביאו בברכות,
כבוִד ִדין גם איכא ומאיִדך והשכינה. המֱקִדש חסרון עֹל הצער בעצם ענין ִדהוא
כמו בחורבנו מֱקִדש במורא ִדחייב הבחירה בית מהֹל' בפ''ז הרמב"ם ִדכ' המֱקִדש.
ֹלכבִדו בעינן כן ֱקיים כשהוא המֱקִדש ֹלכבִד ִדבעינן ִדכשם והיינו בבנינו. שחייב

חסרונו. עֹל הצער בעצמנו ֹלהראות בחורבנו

במֱקִדש ִדווֱקא שייכא מֱקִדש, מורא מהֹלכות ִדהוא ִדכבוִד ִדטעמא נראה אמנם
צערא משום והוא הוא, חֹלוֱק יהוִדה וערי בירושֹלים הֱקריעה טעם אבֹל ֹלחוִדיה.
ובערי מעירה, השכינה גֹלות עֹל צערא איכא בחורבנה ִדבירושֹלים והיינו ֹלחוִד,
מירושֹלים]. פחות אֹלא מירושֹלים, חֹלוֱק [ואינו הגֹלות, עצם עֹל צערא איכא יהוִדה
וֱקורע, ִדמוסיף בירושֹלים ואח''כ ברישא במֱקִדש פוגע בין הִדין חיֹלוֱק בזה ויתבאר
ִדאינו ובפוסֱקים ברמב''ן ִדנתבאר יהוִדה בערי ואח''כ ברישא בירושֹלים פגע ֹלבין
משום ֱקורע יהוִדה, בערי ופוגע כִדרכו ִדההוֹלך שבכוֹלן. ֹלֱקִדושה ֱקרע ִדכבר ֱקורע,
מוסיף הֱקִדש, עיר משום צער תוספת ואיכא בירושֹלים כשפוגע ואח"כ הגֹלות, צער
כבוִד משום ֱקורע ושוב כבוִד ִדין נתחִדש המֱקִדש, במֱקום ופוגע וכשמגיע וֱקורע,

המֱקִדש. ומורא

במֱקִדש הפוגע ֹלחוִד, כבוִד משום הוי המֱקִדש עֹל הֱקריעה ִדֹלעוֹלם שכן וכיון
הֱקריעה ִדטעם ירושֹלים משום וֹלֱקרוע ֹלהוסיף ִדצריך פשיטא בירושֹלים, ואח''כ
הוא אחִד ִדטעמם יהוִדה, ֹלערי מירושֹלים כשיוצא אוֹלם כבר, שֱקרע ֹלמה נוגע אינו
ִדינא האי הב''י ִדימה וֹלכך מנה, מאתים ִדבכֹלֹל אמרינן בזה הגֹלות, צער משום
עֹל ֱקורע ִדאינו הרא''ש ֹלמ"ש ירושֹלים, עֹל שֱקרע מאחר יהוִדה ערי עֹל ֱקורע ִדאינו

אחִד. טעם ִדהכֹל יהוִדה, מערי ועיר עיר כֹל

עֹל ואח''כ יהוִדה ערי עֹל ִדֱקורע אמרו אמאי ִדהֱק' הרמב"ן ִדברי יתבארו וֹלפי"ז
שוב אחת עֹל כשֱקרע יהוִדה ִדבערי ותירץ יהוִדה, ערי בכֹלֹל ירושֹלים והרי ירושֹלים,
ֱקסבר מאי מעיֱקרא תמוה וֹלכאו' וֱקורע, מוסיף ירושֹלים אבֹל אחרת, עֹל ֱקורע אינו
ֹלֱקרוע ִדבעי ה''ה ירושֹלים, עֹל כבר שֱקרע אעפ''י ֱקורע ִדבמֱקִדש ִדכשם ִדפשיטא
עֹל ֱקריעה חיוב ִדאמנם א"ש, וֹלהאמור יהוִדה. בערי שֱקרע אעפ''י בירושֹלים

הוא חִד ענינה יהוִדה וערי ירושֹלים עֹל הֱקריעה אבֹל מירושֹלים, חֹלוֱק המֱקִדש
במֱקִדש אוֹלם בֱקריעה, ֹלהוסיף בעינן ִדֹלא וס''ִד הגֹלות צער משום

ִדצריך וִדאי ִדבזה כֹלֹל הוֱקשה ֹלא אחרינא טעמא משום בו ִדהֱקריעה
וֹלֱקרוע. ֹלהוסיף

תוספת ִדשייך כשם ירושֹלים, כֹלפי צער ֹלתוספת מֱקום היה ִדֹלכאו' [ואעפ''י
ִדיוצא מֱקִדש מורא משום כבוִד בו ֹלנהוג שמחוייב מאחר מ''מ יהוִדה, ערי כֹלפי בירושֹלים צער
אבֹלות.] הֹלכות משום ֹלֱקריעה טעם עוִד חכמים בו הוסיפו ִדֹלא ווִדאי טפי, חמיר מִדאורייתא,

וירושֹלים המֱקִדש עֹל בֱקריעה וכבוִד צער

וירושֹלים המֱקִדש עֹל ֱקריעה

גֹלעזר אֹליהו גֹלעזרהרב אֹליהו הרב

הציון שער

החורבן עֹל האבֹלות ֱקיום

תגובות חזון שבת בערב רחיצה
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מראש בצונן אפיֹלו ֹלרחוץ שֹלא ונוהגין ט"ז) סעיף (תֱקנ"א ברמ"א כתב
יִדיו ופניו ראשו אם כי ֹלרחוץ אסור חזון שֹל בערב ואפיֹלו ואיֹלך חוִדש
כֹל בכך שרגיֹל ֹלמי בחמין הראש בחפיפת מֱקיֹלים ויש בצונן ורגֹליו
רחיצה ִדכֹל משום מֱקיֹלין היש ִדטעם הגר"א בביאור וכתב עכ"ֹל שבת
מצוה שֹל רחיצה ֹלמה טעמים ב' הגר"א כתב וֹלעיֹל מותר, ֹלמצוה שהיא
אמרו מִדינא שאסור במֱקום ואף עֹלייהו ֱקבֹלו ֹלא ִדבכה"ג ז"ֹל מותר
רֱק תענוג שֹל שאינה רחיצה ִדכֹל ועוִד השבת כבוִד מפני מותר ובחמישי
תֱקנ"ִד סי' וע"ֹל וכו' טביֹלות חייבי כֹל כמ"ש בת"ב אף מותר ֹלמצוה

עכ"ֹל.

בחמין ורגֹליו יִדיו פניו ֹלרחוץ מצוה השו"ע כ' (ר"ס) שבת בהֹל' והנה
ירחוץ ֹלו אפשר אי ואם גופו, כֹל ֹלרחוץ מצוה הוסיף והרמ"א שבת בערב
התיר ֹלא חזון בע"ש ֹלמה א"כ וצ"ע עי"ש בע"ש, בחמין ורגֹליו יִדיו פניו

גופו. כֹל ֹלרחוץ מצוה שֹלכתחיֹלה כיון גופו כֹל ֹלרחוץ הרמ"א

י"ֹל עֹלייהו, ֱקבֹלו ֹלא שבכה"ג הגר"א שכ' הראשון ֹלטעם ובשֹלמא
ע"כ ורגֹליו יִדיו פניו ברחיצת עכ"פ יוצא גופו כֹל ֹלרחוץ שכשא"א שכיון
הטעם ֹלפי אבֹל הִדין, עיֱקר את יֱקיימו שעכ"פ הִדיעבִד עֹל הִדין העמיִדו
תענוג ֹלשם רחיצה ִדאי"ז האסורה רחיצה אי"ז שכֹלֹל הגר"א שכ' השני

וצ"ע. גופו, כֹל ֹלבין פיו"'ר בין חיֹלוֱק יהיה ֹלמה א"כ

ורגֹלים יִדים רחיצת כה: משבת בבאה"ג ציין בע"ש רחיצה ִדין מֱקור
היה כך רב אמר יהוִדה רב ִדאמר מצוה אומר ואני רשות ע"ש בחמין
ורוחץ חמין מֹלאה עריבה ֹלו מביאים ע"ש אֹלעאי בר יהוִדה ר' שֹל מנהגו
ה' ֹלמֹלאך וִדומה המצויצין בסִדינין ויושב ומתעטף ורגֹליו יִדיו פניו
וֹלא פיו"ר ֹלרחוץ שמצוה כתבו השו"ע וכן והרמב"ם ע"כ וכו' צבֱקות
אמנם פיו"ר, אֹלא הוזכר שֹלא אֹלעאי בר בר"י וכמו כֹלֹל הגוף כֹל הזכירו
הגר"א בביאור וכתב גופו כֹל ֹלרחוץ שמצוה הרמ"א וכ"פ כתב הטור
מאי טובה נשיתי נפשי משֹלום ותזנח שם הגמ' מהמשך ֹלזה ִדהמֱקור
טובה נשיתי בשבת נר הִדֹלֱקת זו אבהו ר' אמר נפשי משֹלום ותזנח
שכ' (ִד') בשעה"צ [ועי' ע"כ ורגֹלים יִדים רחיצת זו ירמיה רבי אמר
א"כ והֱקשה בזה הטור עֹל תמה והא"ר חמין,] שֹל הוא מרחץ ִדסתם
שתירץ מהראב"ן והביא גופו כֹל ִדרחיצת הִדין ֱקיים ֹלא ריב"א ֹלמה
(ִד"ה בביאה"ֹל ִדהנה ֹליישב ונראה וִדוחֱק, המרחץ בית ֹלו היה שֹלא
רחיצה ֹלֱקיים כִדי ֹלבטֹל ֹלו יש אם אומנותו שתורתו במי ִדן מצוה)
יִדיו פניו אם כי נזכר ֹלא שם אך וכתב אֹלעאי בר מר"י והוכיח בחמין
גופו כֹל רחיצת ֱקיים ֹלא אֹלעאי בר ר"י ִדע"כ י"ֹל וא"כ עי"ש, ורגֹליו
בין החיֹלוֱק ֹלבאר יש אמנם ֹלבטֹל, אסור אומנותו שתורתו מי ִדֹלזה

וצ"ע. ֹלבטֹל, מותר וֹלפיו"ר ֹלבטֹל אסור גופו ִדֹלכֹל גופו ֹלכֹל פיו"ר

או שבת כבוִד משום הוא האם בע"ש רחיצה ִדין בעיֱקר ֹלחֱקור ויש
שאמרו זה כבוִד איזהו כתב ה"ב) (פ"ֹל ברמב"ם שבת, עונג משום
מפני שבת בערב בחמין ורגֹליו יִדו פניו ֹלרחוץ אִדם עֹל שמצוה חכמים
עונג ִדמִדין וס"ֹל ע"ז ִדפֹליג נראה שם בשבת וברש"י עכ"ֹל. השבת כבוִד
ֹליֹל ערבית ורגֹלים יִדים רגֹלים רחיצת רחיצת) (ִד"ה רש"י ִדכתב הוא
החת"ס וכ"כ שבת בֹליֹל רֱק בע"ש אינה שהרחיצה ומשמע עכ"ֹל, שבת
הובא ֱקמאי שיטות בֱקובץ וכן שבת בֹליֹל היא הרחיצה ִדֹלרש"י שם
שהביא עי"ש בשבת היא ִדהרחיצה מִדבריו ִדמבואר הראשונים מאחִד

מע"ש. שהוחמו בחמין בשבת ֹלרחוץ שמותר הִדין את ע"ז

בערב הוא וכבוִד עצמו בשבת הוא שעונג כתב תֱקכ"ט בסי' הגר"א והנה
בשבת היא שהרחיצה ֹלרש"י וא"כ י"א, סי' הגר"ח בחיִדושי וכ"ה שבת

מע"ש. צריך היה ִדא"כ כבוִד משום שהוא יתכן ֹלא עצמה

נראה גופו, כֹל וֹלא פיו"ר רֱק חזון בע"ש שהתיר הרמ"א ִדברי וֹלבאר
הוא כבוִד מִדין ֹלכֹל הניכר ִדבר שהוא פיו"ר ִדרחיצת ֹלהרמ"א ִדס"ֹל
הוא גופו כֹל רחיצת אבֹל שבת כבוִד ִדזהו מע"ש ורוחץ ברמב"ם כִדחזינן
שכונתו כיון ע"ש ככֹל רוחץ ורגֹליו פניו חזון בע"ש וע"כ עונג, מִדין
ֹלא ִדבזה אסור גופו כֹל רחיצת אך הגר"א, וכסברת ֹלתענוג וֹלא ֹלמצוה
המצוה גופא שזה כיון ֹלתענוג מתכוין ע"כ ִדהכא הגר"א סברת שייכא
רחיצה זה ִדוִדאי תענוג ֹלשם רחיצה ִדאי"ז ֹלומר ֹל"ש שבת ֹלעונג ֹלרחוץ

עונג. ֹלשם

מח:) (נִדרים ההר מן אברהם רבינו בפירוש מצינו זו סברא וכעין
ומצות היא מצוה הרי בספרים ֹלֱקרות נאסר הנאה ֹלמוִדר ֹלמה שהֱקשה
במצוה אֹלא ֹלֹל"נ ִדמצוות טעמא שייך ִדֹלא ז"ֹל ותי' ניתנו ֹליהנות ֹלאו
הנאה ֹלִדבר מתכוין אינו אותה עושה שכשאִדם במעשה תֹלויה שהיא
השם מאת שנצטווה מה ֹלעשות אֹלא גופו ֹלהנאת אותה עושה שאינו
הציווי עיֱקר האמת ויִדיעת הֹלב ציור ענין שהוא ֹלימוִד מצוות אבֹל וכו'

ושכֹלו ֹלבבו ֹלשמח במִדע וֹליהנות וֹלהתענג האמת ֹלצייר כִדי הוא
שהרי האוסר בספר ֹלֱקרות אסור וכו הֹלכך וכו' ִד' פֱקוִדי כִדכתיב

עכ"ֹל. ממנו הנאה ֹלו מגעת ע"כ

ֹלהתבונן שעֹלינו הרי המֱקִדש, בית נבנה יסוִד איזה עֹל ֹלהבין ברצונינו אם
הבנין. נפֹל שבהעִדרו נבנה הוא יסוִד איזה עֹל ֹלנו יובן ואז החורבן, בסיבת
חינם, שנאת בה שהיתה מפני חרב שני שמֱקִדש (ט:) ביומא ֹלנו גיֹלו חז"ֹל
הכוונה חינם, שנאת נֱקטה שהגמ' שהגם בהֱקִדמה, חיים חפץ בספר וכתב
וע"ש כ"כ, נענשים היו ֹלא ִדאֹל"כ השנאה, מצִד שיוצאת הרע ֹלשון עֹל היא
יסוִד הוא מתוֱקן שִדיבור מוכח הבנין, נפֹל הרע ֹלשון עון שמפני וכיון עוִד.

הבנין.

שֹל שהֱקֹלֱקוֹל פ"ה) (ח"ב הֹלשון שמירת בספר ממש"כ ֹלזה גִדוֹל יסוִד ויש
עבוִדת וֹלכך הֱקִדשים, ֱקוִדש שהוא ֱקִדוש הכי ֹלמֱקום מגיע הרע ֹלשון
הרע ֹלשון עֹל המכפרת בֱקטורת היתה בֱקה"ֱק בשנה אחת פעם גִדוֹל הכהן
מעכב זה ועון ֱקֹלֱקוֹלו, במֱקום הגִדוֹל החטא ֹלתֱקן צורך יש כי מִד.), (יומא
(ח"ב בשמה"ֹל וע"ע וֹלפנים, ֹלפני כניסתו עֹל מיתה חייב ובֹלעִדיה הכפרה,
ֹלשון חטא כפרת היתה במֱקִדש העבוִדות שפסגת מזה ומבואר תצוה). בפ'

הבנין. יסוִד הם מתוֱקנים שִדיבורים וע"כ הרע,

שעֹל האש היתה שני ִדבמֱקִדש (כא:) ביומא שאמרו מה ֹלפ"ז היטב ויובן
ֹלשון המספר "כֹל ֱקיח.) (פסחים אמרו חז"ֹל כי המזבח גבי
משפטים) בפ' (ח"ב הֹלשון בשמירת ופירש ֹלכֹלבים", ֹלהשֹליכו ראוי הרע
מֹלחרוץ הצורך בעת עצמם את שומרים היו הכֹלבים כי המהר"ֹל, בשם
ֹלשונו", כֹלב יחרץ ֹלא ישראֹל בני "וֹלכֹל ז) יא, (שמות שכתוב כמו ֹלשונם,
נמצא ממנו. גרוע - מזה יצרו ֹלהעציר יוכֹל ֹלא וִדעת בינה ֹלו אשר והאִדם
הוא המֱקִדש שיסוִד וכיון הרע, ֹלשון מִדבר שאינו מי את מסמֹל שהכֹלב

ככֹלב. בו רובצת האש היתה ֹלכך הרע, ֹלשון מִדיבורי ההיפך

התורה, עבור הוא המֱקִדש שעיֱקר יִדוע שהרי זה, כֹל עֹל ֹלהעיר שיש אֹלא
הֱקִדשים, בֱקוִדש הֹלוחות ובו התורה את המסמֹל הארון משכן היה וֹלכך
המֱקִדש, בבית הגזית ֹלשכת היתה וֹלכך במֱקִדש. ֱקִדוש הכי מֱקום שהוא
אחר ומה"ט שבמֱקִדש, השכינה מהשראת באה התורה השפעת עיֱקר כי
י"ֹל במֱקומו, הארון היה ֹלא שני שבבית ואף נפשות. ִדיני ִדנין אין החורבן
מה ֹלהיפך, אֹלא הארון, התורה עבור השכינה השראת סיבת שאין
היתה השכינה השארת שעיֱקר משום הוא הֱקִדשים בֱקוִדש היה שהארון

התורה. עבור

וֹלשון התורה, ֹלֹלימוִד והיסוִד ההֱקִדמה הוא מתוֱקן שִדיבור ֹלבאר ונראה
וֹלפנים שֹלפני ֱקטורת שענין ונמצא התורה, ֹלימוִד שֹל ההיפך הוא הרע
יסוִד הם התורה) את (המסמֹל שם שהיה והארון מתוֱקן) ִדיבור (המסמֹל

וֱקאי. תֹלי מתֹלא בהא והא אחִד,

הִדיבור גֹלות היה מצרים שגֹלות יִדוע הנה כי בתורה, מבואר זה ויסוִד
עֹל כן נֱקרא ופרעה הפה, תיֱקון שהוא יצירה) בספר (כמבואר ף אות וכנגִד
הרע ֹלשון ִדיברו וֹלא במצרים ִדיבורם שתיֱקנו ומתוך פה-רע, ֹלו שהיה שם
שהיה רבינו משה ע"י היה זה וכֹל ֹלפה-סח, וזכו ה), ֹלב, (ויֱק"ר ֹלגאוֹלה זכו
בצאתם ֹלשונו כֹלב חרץ ֹלא וֹלכך ֱקִדתי. ֱקוִד ֹלהם שאמר פ' בגיֹל
שעיֱקרה תורה מתן היתה מצרים יציאת ומטרת הנ"ֹל). (עפ"י ממצרים
מצרים, מארץ המעֹלך אֹלוֱקיך ה' "אנכי יא) פא, (תהֹלים שנאמר וכמו בפה,
תורה שֹל ֹלעמֹל אִדם אמרו (צט:) סנהִדרין ובגמ' ואמֹלאהו", הרחב

תורה. ֹלמתן ההֱקִדמה הוא הִדיבור תיֱקון שיסוִד נמצא יוֹלִד,

הֹלשון ובשמירת צריך תורה ֹלֹלמוִד הבא כי הוא, הענין וביאור
שִדיבר אסורים ִדיבורים שע"י רסג:) (פֱקוִדי הזוהר בשם מביא פ"ב) (ח"ב
הִדיבורים אֹלו החיצונים נוטֹלים ואח"כ הטומאה, רוח עֹליהם נמשך
בזה אותם ומאבִד ֱקִדושה ִדבר כֹל בהם ומטמאים הטמאים, האסורים
הספר): (בחתימת עוִד שם וכתב ה'. ֹלפני ֹלִדורון ֹלמעֹלה ֹלעֹלות יוכֹלו שֹלא
ששה כֹל יֹלמִד אם אפיֹלו עצמו, עֹל מֱקפיִד ואינו תמיִד פתוח שפיו "שמי
אפיֹלו ימצא ֹלא ֹלמעֹלה כשיבוא פעמים, כמה הש"ס וכֹל משנה סִדרי
ומאוס הטומאה רוח עֹליה נמשך אחת כֹל כי עֹליו, שתגן אחת גמרא

עכ"ֹל. עֹליה", ֹלהסתכֹל

ֹלשון מספרי שֹל תֱקנתם "מה (טו:) בערכין שאמרו מה היטב ֹלפ"ז ויובן
עץ ֹלשון "מרפא ִד) טו, (משֹלי שנאמר בתורה יעסוֱק הוא ת"ח אם הרע,
ועוִד וגו'"", היא חיים "עץ יח) ג, (שם שנא' תורה אֹלא חיים עץ ואין חיים",
יעסוֱק הוא ת"ח אם הרע, ֹלשון ֹליִדי יבוא שֹלא תֱקנתו מה שם אמרו
בזה, זה תֹלויין התורה וֹלימוִד הִדיבור שתיֱקון ִדכיון הוא והענין בתורה,
מֱקִדש האִדם שאם ֹלהיפך, גם הוא כן התורה, את מטמאת הפה וטומאת
כח כי הֹלשון, טומאת ע"י ֹליטמאות מפיו מונע הוא הרי התורה, ע"י פיו את

פיו. את ֹלטמאות רצונו תבטֹל בפיו שיש הֱקִדושה

בא המות מֹלאך בוכים "כֹלבים (ס:), בב"ֱק הגמ' ִדברי זה ֹלפי יֱקרו ומה
ֹלעיֹל נתבאר כי והענין, ֹלעיר", בא הנביא אֹליהו משחֱקים כֹלבים ֹלעיר,
בוכים, הכֹלבים בעיר הֹלשון תיֱקון אין ואם הֹלשון, תיֱקון עֹל מורה שהכֹלב
אם אבֹל כא), יח, (משֹלי ֹלשון" ביִד וחיים כי המות, מֹלאת בא ואז

סימן זה הרי אז מתוֱקנים, שהִדיבורים ִדהיינו משחֱקים, הכֹלבים
חטא בתיֱקון תֹלויה הגאוֹלה עיֱקר כי ֹלגאֹלינו, יבא הנביא שאֹליהו

הֹלשון.

ככֹלב", "רבוצה

מחמת

פ פ

פה פיך

ֱקִדוש, פה

"מות

ֹלשון ביִד וחיים מות
ֹלוין יצחֱק ֹלויןחיים יצחֱק חיים ֱקסֹלר אהרן ֱקסֹלרהרב אהרן הרב

חזון שבת בערב רחיצה



החורבן עֹל אבֹלות

ירושֹלים וזכירת האבֹלות חיוב

והאביֹלות הצער גִדר

ציון ִדרישת

ועי' ביהמ"ֱק. חורבן עֹל וִדואג מיצר שיהיה יר"ש ֹלכֹל ראוי א בסי' השו"ע כ'
וִדואג מיצר ִדִדין ומשמע בשמחה, יהא והתורה ִדהתפֹלה שכ' בבאה"ט
הם השו"ע ִד' שמֱקור אֹלא ביום]. אחת בפעם מתֱקיים [וֹלא הוא
יר"ש ֹלכֹל וראוי הרא"ש וכ' וכו', הֹליֹלה משמרות ג' (ג.) בברכות ברא"ש
כמו ביהמ"ֱק חורבן עֹל תחנונים וֹלשפוך וִדואג מצר שיהא

אשמורות. ֹלראש בֹליֹלה רוני ֱקומי שנא'

ִדין את סעיפים ֹלב' מִדחיֹלֱק וכן אֹלו, תיבות ב' שהשמיט השו"ע בִד' אכן
ִדין שהוא ִדס"ֹל חזינן מיצר, שיהא ג' ובסעי' ב', בסעי' במשמרות התחנונים
את ע"ז שהביא במג"א מוכח והכי החורבן, עֹל וִדואג מיצר ֹלהיות תמיִדי

בסעוִדה. בבֹל נהרות עֹל ֹלומר הִדין

עֹל ממש צער שיצטער צריך שכ' פי"ט ישרים במסיֹלת מבואר וכן
ית'... ֹלכבוִדו כביכוֹל מיעוט גורם שזה מה מצִד החורבן, ועֹל הגֹלות

אתה שישו ִדכתיב ֹלהתאבֹל נתחייבנו ס: ב"ב ברשב"ם מבואר החיוב יסוִד
ב' שכ' שם השו"ע עֹל הגר"א בביאור ועי' עֹליה. המתאבֹלים כֹל משוש
מהפס' [שהוא וכו' המתאבֹל כֹל אמרו מכאן וִדואג: מיצר ֹלִדין מֱקורות
זכירת [שהוא וכו', ירושֹלם אשכחך אם כמ"ש משוש] אתה שישו הנ"ֹל

ס:]. בב"ב כִדאי' ֹלחורבן זכר ִדיני ֹלמִדו וממנו ירושֹלים,

כ שמנאה (פֹל"ה) החרִדים כִד' הוא הגר"א שכ' השני והמֱקור
מהזוהר והביא ימיני. תשכח ירושֹלים אשכחך אם (ג)
ארץ ֱקִדושת עֹל וֹלִדאוג ֹלזכור ֹלו יש ֹלחמו עֹל שמתעִדן מי [תרגום:]
עֹל מתעצב שהוא העצב אותו ובשביֹל שנחרב, המֹלך היכֹל ועֹל הֱקִדש
בית חורבות אותן כֹל ובנה ביתו בנה כאיֹלו ֹלו מחשיב הֱקב"ה ֹלחמו,

חֹלֱקו. אשרי המֱקִדש,

חורבן עֹל ֹלהתאבֹל המוטֹל החיוב בגוִדֹל א) תו"א (תענית השֹל"ה כ'
ופסֱקה זבח, ואין עוֹלה ואין נשרף, ה' בית וכבוִד הגֹלות... ועֹל ביהמ"ֱק
נתנו הישראֹלית אומה ה' ועם נתפשט, הטומאה ורוח ורוה"ֱק הנבואה

וֹלבזה... וֹלשבי וֹלרעב וֹלחרב ֹלִדבר

האריכו וכבר
השכינה, גֹלות והרגשת הבית מעֹלת בהבנת היא ֹלאבֹלות ִדההֱקִדמה רבים
את שהזכיר ִדבר מכֹל אביֹלותם מחמת נמנעו ִדהפרושים ס: בב"ב וכ"מ

המֱקִדש. עבוִדת

והִדאגה האנחה ִדעיֱקר המהרי"ט שי' אך
וֹלא שנפֹל ביתו עֹל שבוכה כמי ֹלא ֹלהתאונן היא בה מחוייבים אנו אשר
וחטאתינו ֹלנו עצמן, מצִד והשעבוִד הגֹלות עֹל

ממנו. הטוב מנעו

מיצר "שיהיה [ובשו"ע] הרא"ש בֹלשון נרמזו אֹלו ענינים ִדב' ֹלומר ויתכן
אביִדתו, עֹל הוא וִדואג חטאיו עֹל הוא -מיצר וִדואג"

ועי' ֹלמֱקִדש. זכר עבִדינן ִדמה"ט ֹלציון ִדרישה ִדין יֹלפי' מא. וסוכה ֹל. בר"ה
מצִד אֹלא החורבן, עֹל אביֹלות מצִד אינו ובפשטות חיוב. שהוא פי"ט מס"י

ביהמ"ֱק. ֹלבנין ההשתוֱקֱקות

שכ' ִדרישה בכֹלֹל ירושֹלים הזכרת ִדִדין העיטור ִד' אך
משום תשיש... שוש "רביעית סִד:) ח"ִד ש"ב (ח"ב חתנים ברכת בהֹל'

ִדרושי". ִדבעי מכֹלֹל ֹלה אין ִדורש היא ציון וכתיב אעֹלה... ֹלא אם ִדכתיב

עשו ֹלא ראשון בית חורבן שאחר ִדמשום מנ"ֹל) (ִד"ה מא. סוכה חת"ס כ'
רבי נתעורר שני בית ובחורבן שֹלימה ֹלגאוֹלה זכו ֹלא כן עֹל ֹלציון, ִדרישה
שנזכה כִדי ֹלמֱקִדש וזכר ֹלציון ִדרישה ֹלעשות זה עֹל זכאי בן יוחנן

עי"ש. שֹלימה, ֹלגאוֹלה

תמיִדי,

שעה באותה

תמיִד

עשה מצות
ֱקבֹלה מִדברי

אֹלה עשו יִדינו כי עֹל אֹלא

בכוונת הערוה"ש ביאר כך ובאמת
בכֹל עושים זכרונות והרבה ִדפשיטא החורבן ֹלזכור ֹלעוררנו כוונתו ִדאין השו"ע
ֹלהתחנן. הראוי הזמן שהוא המשמרות, שֹל הזמן עֹל כוונתו אֹלא וכו', ובהמ"ז התפֹלות

שיתפֹלֹל הביא ב' שבסעי' בֹלבוש מִדוֱק' וכן
עֹל וִדואג מיצר שיהא ראוי ֹלפיכך כ' שוב ג' ובסעי' וכו'. בֹלבו וִדואג ומיצר שעה באותה

בֹליֹלה. המשמרות ֹלשעות שייך שאינו ִדין עוִד נוסף ג' ִדבסעי' ומשמע החורבן,

"אם עה"פ (ה,ח) ֹלשה"ש הגר"א בפי' ועי'
"שחוֹלת רֱק יותר, ֹלו תגיִדו אֹל שמצאוני, הצרות מכֹל - ֹלו" תגיִדו מה ִדוִדי את תמצאו

עכ"ֹל. ממני. נפרִד שהוא מה מכוֹלם יותר ֹלי ֱקשהה -שזה אני" אהבה

א'). נחמו (שבת בינה האמרי בִדרשות ועי'

וב'] א' ִדרוש ִדברים פר' פענח [בצפנת

ִדג"כ בשֹל"ה ועי"ש ועיין.
התשובה. עם הנ"ֹל כֹלֹל

ִדזכירת מב) (מועִדים חיים במתנת כ' וכעי"ז
[כמו העתיִד, ֹלמֱקִדש ההשתוֱקֱקות היא ציון וִדרישת העבר, עֹל אבֹלות היא ירושֹלים
זכר שהיא משום השואבה, בית ֹלשמחת בזכר ששמחין הטעם סרנא הגר"י שפי'

ב"ב]. שיבנה ֹלמֱקִדש

ֹלחורבן זכר תֱקנות

בשמחתה ורואה זוכה המתאבֹל

ירושֹלים ֹלאבֹלי המתים תחית

הי"ב). פ"ה תעניות (רמב"ם ֹלחורבן זכר תֱקנו החורבן בִדור שהיו חכמים
ואפר ובתכשיטים, בסעוִדה ושיור הבית בסיוִד שיור ס: בב"ב ומבוארים
אם שנא' ירושֹלם ֹלזכור כִדי הִדברים אֹלו שכֹל הרמב"ם וכ' החתן בראש
ִדהוא אזכרכי" ֹלא "אם בֹל' ִדנרמז עינים בפתח החיִד"א ופי' וכו' אשכחך
תמיִד שיראהו הפתח כנגִד אמה עֹל אמה טעם וזהו עכ"פ ֹלעשות
ֹלחסר ִדהוא פכ"ג) ישראֹל (נצח מהר"ֹל [ועי' (תֱקס,א). הֹלבוש כמ"ש

בשֹלימות].

בגִדרה שנחֹלֱקו שיר, בכֹלי ֹלנגן שֹלא ִדגזרו עוִד מבואר מח-מט ובסוטה
תֱקס, באו"ח ומבואר וכֹלות. חתנים עטרות ועֹל (תֱקס,ג). והרמ"א השו"ע

סֱקי"ח. מ"ב ועי'

בהיֹלוֹלא אשי ִדרב ֹלא. בברכות הגמ' עפ"י בנישואין, כֹלי ֹלשבר נהגו וכן
שם תוס' וכ' חיורתא, ִדזוגיתא כסא ושבר טובא בִדחי ִדהוו חזא ִדבריה
נוהגים שיש תֱקס,ב ברמ"א ומובא בנישואין. זכוכית ֹלשבר נהגו ִדמכאן
הכוס את ִדשוברין באה"ע ברמ"א ִדמשמע (ִד) פמ"ג ועי' כוס. ֹלשבר
בצפנת ִדבריו ומֱקור עי"ש. בטעמא והאריך אירוסין. ברכת עֹליו שברכו
שֹל זכוכית שֹל הכוס ֹלשבר נהגו ועכשיו וז"ֹל ִדברים) פר' (ֹלמהרי"ט, פענח
שכשם בתֱקוה ורומזים ֹלחורבן, זכר נפש עגמת משום אירוסין ברכת
נשואין ברכת ומברכין שֹלם כוס ונוטֹלים תֱקנה. ֹלה יש שנשברה שזכוכית

ֹלטוב... עֹלינו ֹלשוש ֹלשוב הֱקב"ה שעתיִד ֹלומר

עי"ש תעו,ב הרמ"א כמ"ש ֹלחורבן. זכר ביצים ֹלאכוֹל נהגו וכן
ֱקרבן ֹלהֱקריב שא"א ֹלחורבן זכר וגם פסח בֹליֹל נֱקבע ת"ב שֹליֹל משום
עֹל ירושֹלים את אעֹלה ֹלא אם בפס' ִדנרמז ס: ב"ב חיים תורת ועי' פסח.
ֹלכֹל ראש הוא המצות וחג ניתנו, ֹלשמחה שהמועִדות ֹלפי שמחתי, ראש

המועִדות. בראש ֹלחורבן זכר עושים וֹלכן הראשון. בחִדש המועִדות

שישו אוהביה כֹל בה וגיֹלו ירושֹלים את שמחו הפס' עֹל ִדרשו ֹל: בתענית
ירושֹלים עֹל המתאבֹל כֹל אמרו מכאן עֹליה. המתאבֹלים כֹל משוש אתה
"כֹל אי' ספ"ג) (ב"ב ובתוספתא ס:, בב"ב וכן וכו'. בשמחתה, ורואה זוכה

ֹלעוה"ב". עמה שמחין בעוה"ז עֹליה המתאבֹלין

עֹל [וֹלא השכינה צער עֹל שמצטער ִדמי התוספתא) (עֹל ִדוִד החסִדי וביאר
בשמחתה, ֹלראות יזכה גופה, ירושֹלים עֹל שהאבֹלות ִדהיינו עצמו] צער

ו האמתית. ֹלטובה ויזכה שכינה עֹליו תשרה שֹלע"ֹל

ֹלומר והחת"ס, מוואֹלזין הגר"ח פי' הווה, בֹלשון ורואה זוכה שנא' ומה
כמת ואינה אצֹלו, וֱקיימת חיה שהיא מורה ירושֹלים עֹל שהמתאבֹל
הישועות כ' [וכעי"ז ציון, בנחמת כבר ורואה זוכה ועי"ז מהֹלב, המשתכח

ִדת"ב. מועִד ִדין ִדזהו הוסיף והחת"ס תֱקס,ב] יעֱקב

"זאת ג,כא) (איכה הפס' פי' ִדזהו השֱקֹל המחצית בשם החת"ס כ' עוִד
שיבנה אוחיֹל האבֹל, את ֹלבי אֹל שאשיב שע"י אוחיֹל" כן עֹל ֹלבי אֹל אשיב

במהרה.

הִדין ֹליום ֱקוִדמים ירושֹלים ובנין המשיח שביאת ִדכיון הֱקשו האחרונים
ֹלראות זוכים הם היאך שמתו, הִדורות במשך המתאבֹלים כֹל א"כ הגִדוֹל,
שתהיה ֹל: בתענית שי' עפ"י וביארו ירושֹלים. בנין בשמחת
בשר ִדהאוכֹל בגמ' והוא ירושֹלים, עֹל שהתאבֹל ֹלמי מיוחִדת תחיה"מ
פי' הריטב"א וכ' עצמותם, עֹל עונותם ותהי נאמר עֹליו בט"ב יין ושותה
ֹלאותן ביהמ"ֱק בבנין ֹלהיות העתיִד בתחיה"מ תחיה ֹלעצמותיו שאין
ויגיע המחכה אשרי הכתוב אמר שעֹליהם ֹלישועה, וחיכו בגֹלות שמתו
שכ' סע"ב טז ר"ה בריטב"א ועי' א'ס"ט). (ח"ג ברִדב"ז והובא עכ"ֹל. ֹלימים.
שיחיו בגֹלות שמתו ישראֹל ֹלצִדיֱקי המשיח בימות אחרת תחיה"מ ויש
וכמו ויגיע, המחכה אשרי ִדניאֹל אמר ועֹליהם ֹלגמרי, עוה"ז כבני ויהיו

עכ"ֹל. במִדרשות, שמפורש

עצמו, בפני עוֹלם ותחיה"מ הן עוֹלמות ִדִד' (ב,ח) ֹלשה"ש הגר"א בפי' ועי'
מ"ש ֹלהוסיף ויש צט,ז]. בב"ר יפ"ת [ועי' המשיח. ִדימות העוֹלם מֹלבִד

צבי" עטרת "ציון בֱקינת רמוזים הריטב"א ִדִדברי המֱקִדש יבנה בס'
[ֹלריה"ֹל],

זכרון.

פסח בֹליֹל

הריטב"א

יצמחו ואז ישעך, ֹליום ומצפים מחכים ֱקברים "שוכני
ישניך". יחיו

ומיעוט נאה, ואשה נאה ִדירה כנגִד זכרונות ִדהג' ִדוִד החסִדי וביאר
ויין. בבשר ִדשמחה משום בסעוִדה

בתנאים משבירה מוסר, ֹלרמז ִדהוא בנישואין השבירה טעם בחיֹלוֱק בפמ"ג [ועי"ש
ראוי בתנאים משא"כ שֹלם, ֹלשבור ראוי ִדבנישואין ונפֱק"מ השמחה, ֹלמעט שהיא

שבורה.] ֱקִדירה ֹלֱקחת

אמונה יחזֱקאֹל אור עי'
וֹלכן ירושֹלים, מבוני הוא הרי ביהמ"ֱק בנין בצורך ומכיר מעשיו שמתֱקן ִדע"י (מִד)

זוכה.

(רטז) משבא זהב ובס'
בשעת האבֹלות חיוב ִדמֹלבִד שמחתי" ראש עֹל ירושֹלים את אעֹלה ֹלא "אם בזה ביאר
וֹלבטחון. שֹלימה ֹלגאוֹלה השמחות ראש היא ִדהאבֹלות פשוטו עפ"י כאן נאמר שמחה,
חיים שפתי ועי' שבֹלבו, השכינה תיֱקון היא ִדהאבֹלות (מז) ח"ב מאֹליהו מכתב ועי"ע

(שו).

הציון הציוןשער שער הציון הציוןשער שער
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ִדפרשה". "עומֱקא בתיבת או

מֹלא. שם תחת רֱק ֹלתגובות מתיחסת המערכת
בר"ת). ֹלהשתמש אפשר התגובה (בפרסום

הֱקרובות הפרשיות הֱקרובותנושאי הפרשיות נושאי

עִד רֱק [יתֱקבֹלו ֹלהנ"ֹל ִד"ת
חמִד שִדי רח' יוסף בית אוצה"ס בפתח ִדפרשה עומֱקא בתיבת

הנ"ֹל. בִדוא"ֹל ֹלשֹלוח או
ִדיסֱקים. או כתבים ֹלהחזיר אחראית המערכת אין

וטֹל']700 מֹלא שם [בצירוף ֹלהניח אפשר מיֹלים]

בר"ח אבֹל ש"ץ בענין - נ"א ֹלגֹליון

ה. י.

בעגֹל חטאו הנשים אם בענין - נ"א ֹלגֹליון

פישר י.

המטה שעֹל ֱק"ש פרשיות בענין הציון משער -השמטה נ' ֹלגֹליון

בר"ס הֹלכה בביאור מפורש שכן ֹלציין יש שחרית, מתפיֹלת חֹלֱק הוא שההֹלֹל היסוִד בעיֱקר
שחרית". ֹלתפיֹלת שייכא "ִדהֹלֹל יעבץ השאיֹלת בשם שכ' תכב

עצומה ראיה ִדאיכא שחרית, ֹלהתפֹלֹל ֹלאבֹל אין כן ִדמחמת שם במ"ש ֹלהוסיף יש עוִד
אבֹל נמנעים וחוה"מ ִדבר"ח צִד] אות שעו סי' סופרים בִדברי [מובא מינץ המהר"ם מִדברי
ועי"ש ֹלהתפֹלֹל. ֹלאבֹל אין ֹלכך שמחה, מתוך אֹלא מתפֹלֹל אינו ִדהֹלֹל משום ֹלהתפֹלֹל
אחר בא ואח"כ בֹלחש, שמו"ע אחר עִד מתפֹלֹל שהאבֹל שנהגו שיש מינץ מהר"ם בשו"ת

וההֹלֹל. רם בֱקוֹל הש"ץ חזרת ומתפֹלֹל במֱקומו

שגם ִדמשמע באמותיהם, גם הרגו ֹלוי שבני וֹלאמו, ֹלאביו האומר מהפס' שהֱקשה במה
כב: במגיֹלה ותוס' וברש"י פמ"ה בפִדר"א ממ"ש הפשוט המובן ֹלפי וִדאי הנה חטאו. הנשים
וִדאי וכו', ֹלהציֹל כח בו אין שהפסֹל ואמרו נזמיהן, פירֱקו ֹלא ִדהנשים (ב,א) בויֱק"ר וכ"ה
ִדֹלא ִדהא בסח.) (נִד' סו: ביומא בתו"י וכ"כ כֹלֹל. הנשים אותו עבִדו ֹלא העגֹל כשנעשה ִדגם

ע"ז. הֹלויים נשי שעבִדו ֹליה מסתבר ִדֹלא משום מישראֹל אמו ר"ֹל אמו נמי ֱקאמר

וֹלאמו ֹלאביו האומר כתיב ִדהא היישוב, מוכח ִדֱקרא ובגופיה תמימה ה' תורת ִדוִדאי ונראה
עֹל ֹלחמוֹל ראה ֹלא ִדהֹלוי הוא ִדהפי' צ"ֹל אֹלא ראיתים, ֹלא הוֹל"ֹל ובפשוטו ראיתיו, ֹלא
פי' ֹלאביו" "האומר ֱקרא, וה"ֱק כֹלֹל. ע"ז עבִדה ֹלא אמו אבֹל זכר], בֹלשון כ' [וֹלכן והרגו אביו
את ראה שֹלא כמתנצֹל ֹלאמו אמר שהֹלוי כמשמעו "ֹלאמו" ואומר ראיתיו"], ["ֹלא אביו עֹל
אביה, את שהרג מה עֹל ֹלפניה מתנצֹל הוא אמו, אב שהוא רז"ֹל (וֹלפמ"ש הרגו. וֹלכך האב
חיֹל שאזרה מה עֹל ֹלאמו שבח הֹלוי שֹל בִדיבור עוִד שנכֹלֹל ואפשר בא"ִד). בהעמ"ִד וכ"כ

עֹליו. ֹלחמוֹל וֹלא ֹלראותו ֹלא הבן שהוצרך כאביו ֹלעשות נגררה וֹלא

ואינו (ִד:) ר"ח וכ' שמוע. אם והיה עִד ישראֹל משמע אומר מטתו עֹל ֹלישן הנכנס ס: בברכות
הטור כ' והטעם (ֱקעב) הראב"ן וכ"כ ציצית. פר' ֹלא אבֹל שמוע אם והיה שמע אֹלא ֱקורא
היה הִדין ִדמן משום שהסיבה משמע הראב"ן בִדברי אך ובֱקומך, בשכבך בה ִדיש משום

בֹליֹלה. ציצית זמן שאין רֱק כוֹלה ֹלֱקרוא

ב. בברכות ותוס' רש"י כ"כ ראשונה, פרשה רֱק ֹלֱקרוא הוא ִדהִדין הראשונים רוב ִדעת אך
ֹלישן הוא שהטעם ִדכיון (ֱקעִד) הרשב"ש כ' וטעמא ושא"ר, והרא"ה ז,ב) (תפֹלה והרמב"ם

ראשונה. בפרשה ִדי ֹלהגן, או ִד"ת מתוך

מזיֱק כֹל ֹלהרחיֱק תיבות רמ"ח בה שיש כוֹלה ֱק"ש שיֱקרא כ' יונה ֹלרבינו היראה ובס'
ח"ב) (נ"ג ירוחם רבינו וכ"כ והב"ח]. והפרישה המהרש"ֹל [הביאו שבו. איברים מרמ"ח

שמור וחיה מצותי שמור כִדכתיב אבריו, רמ"ח כֹל ֹלשמור תיבות הרמ"ח כֹל ֹלומר
ִדהוא ביאר והמרומ"ש שבך. איברים רמ"ח ואשמור שֹלי תיבות רמ"ח

עי"ש. מִדינא,

ע"י נתרם זה גֹליון

שמו בעיֹלום החפץ הנִדיב
וחיֹלו כוחו יישר

ובֱקשה ובֱקשההוִדעה הוִדעה
שֹליט"א הכותבים ֹלכבוִד

תורה, שֹל ֹלכבוִדה כראוי ומתוֱקן ערוך הגֹליון יצא ֹלמען
ִד'. ביום בס"ִד תהיה ֹלש"ֱק הגֹליון סגירת מהשבוע, החֹל

יתֱקבֹלו בִדוא"ֹל] או [בִדיסֱק בערבִד"ת שֹלישי יום עִד
ראשון]. יום עִד - בכת"י [ִד"ת

המערכת ִדאורייתא, ביֱקרא

והנפש הגוף שמירת - ואתחנן
המזון ברכת - עֱקב

הרגֹל שמחת - ראה
תסור ֹלא - שופטים

שכרו תתן ביומו - תצא כי

[ִד,ט]

[ח,י]

וטז,יִד] [טז,יא

[יז,יא]

[כִד,יִד-טו]

תגובותתגובות

הארץ. אבִדה מה עֹל א.

חינם. שנאת

בחטאם הכירו שֹלא

החטא הכרת

ֹלחורבן. שגרמו העוונות ֹלתֱקן החיוב ב.

הסיבות

הוא

בעוונתינו

מהפשעים ישובו

ֹלישועה. צפית חיוב ג.

ֹלישועה'. 'צפית
ֹלביאתו מחכה שאינו

ֹלֱקרב מישראֹל אחִד
יחיִד, הגאוֹלה',

נבנה

הגאוֹלה. מֱקרבים בתפיֹלה ִד.

שֹלם', מֹלב אמיתית 'בתפיֹלה

ֹלרצות
נֱקוה זה. את וֹלתבוע באמת זה את

מֱקוים

ֱקיוינו

מיִד ֹלמֹלכותי מצפה ישיבם ֹלא
נגאֹלים

בהמ"ֱק. בהעִדר ובגשמיות ברוחניות ההפסִד ה.

חטאתינו'. ֹלכפר מֱקִדש ואין

שֹל עוונותיהם שמֹלבין והֹלבנון',
השתוֱקֱקות ישראֹל'.

שֹלימה. בתשובה וֹלשוב ֹלב ֹלשברון

ירושֹלים את שכחנו
ונאנח המתאבֹל

הֹלב ממעמֱקי

ובמצוות בתורה עוסֱקים שהיו שני 'מֱקִדש ה"א) (פ"א ובירושֹלמי (ט:) יומא בגמ'
יוחנן 'ר' ֹלֱקמן והגמ' בהם שהיתה מפני חרב? מה מפני חסִדים וגמיֹלות
נתגֹלה שֹלא אחרונים ֱקיצם נתגֹלה עונם שנתגֹלה ראשונים תרוויהו ִדאמרי ור"א
היינו עונם נתגֹלה זצוֱק"ֹל ֹלאפיאן אֹליהו רבי מרן מסביר ֱקיצם'. נתגֹלה ֹלא עונם
כי ֱקיצם. נתגֹלה ֹלא עונם נתגֹלה שֹלא ואחרונים בחטאם, שהכירו
ֹלכן מרעתם, שבו וֹלא בחטאם הכירו ֹלא חינם' 'שנאת היא שעבירתם שני במֱקִדש

עֹליו. והתשובה ֹלתיֱקון הגענו ֹלא כי בגֹלות, עִדיין נשפטים אנו

שגרמו ֹלתֱקן היא המצרים בין בימי כאו"א עֹל המוטֹלת שהחובה מובא הנה
בימיו בהמ"ֱק נבנה שאינו ִדור ִדכֹל מכיון אבֹל ֹלחורבן, 'בזמנם' שגרמו ואפי' ֹלחורבן.
כעת אנו ממיֹלא ה"א), פ"א יומא (ירושֹלמי החריבו כאיֹלו הכתוב עֹליו מעֹלה
החיים בנפש מש"כ וזה אֹלו. עבירות מתֱקנים שאיננו כ"ז ביִדיים מחריבים ממש
את מעכבין שאנו אֹלא ורגע, רגע בכֹל ֹלגאֹלנו חפץ "והוא ( פֹל"ִד (ש"ִד
יכוֹל ביהמ"ֱק אין ֹלחורבן שגרמו הִדברים את מתֱקנים ֹלא שעִדיין וכ"ז הגאוֹלה,
שכת' וזה ביהמ"ֱק'. יבנה ממיֹלא ֹלחורבן שגרמו עוונות אותם שנתֱקן וע"י ֹלהיבנות,
ֹלציון הגואֹל יבוא אימתי נ"ט) (ישעיה ביעֱקב' פשע וֹלשבי גואֹל ֹלציון 'ובא בפס'

הי"ִד). וסרמן ר"א (מרן מזיִד והיינו כאשר

כך ֹלתורה עיתים ֱקבעת עם אותו ששואֹלין כשם ֹלִדין אִדם כשמכניסים (ֹלא.) בשבת
שאינו 'מי ֹלהֹלכה פסֱק ה"א) פי"א מֹלכים (הֹל' ברמב"ם וכן שואֹלים
ואם רבינו'. ובמשה בתורה כופר הוא מי או המשיח במֹלך מאמין
הפשוט האִדם אני הרי ֹלֱקרבה ביִדי הגאוֹלה, מתעכבת בשביֹלי האם האִדם יאמר
ישראֹל שעושים מצוה 'כֹל הֱקִד' מהזוהר (ציפוי) יועץ בפֹלא ע"ז כתב משהו?! מועיֹל
מכביִד כאו"א שעושה עבירה כֹל ועֹל גבוה, יותר פורחת והיא השכינה כנפי מחזֱקים

יכוֹל שֹלמה תשובה שיעשה אפיֹלו ֹלמטה... ויורִדת השכינה
בֹלשון נאמר הכי שמשום ישראֹל', 'שובה יִד,ב) (הושע וכמאחז"ֹל

יומא (ירוש' בימיו' נחרב כאיֹלו בימיו ביהמ"ֱק שֹלא מי 'כֹל מאחז"ֹל תבין ועכשיו
מעברות. יִדו משך שֹלא עֹל הִדין את ֹליתן ועתיִד שם),

כנסת אנשי שתֱקנו מה וכן מתפֹלֹלים, שאנו התפֹלות שרוב נחזה נתבונן באם
וֹלא רֱק הוא והתנאי ֹלציון, שכינתו שישיב זה הגִדוֹלה,
אינו ישראֹל שֹל תפיֹלתן 'כֹל בב"ר משכ' וזה מֹלומִדה. אנשים כמצות שנתפֹלֹל ח"ו
ֹלישועה ציפת (ֱקו' חיים החפץ כת' וכבר מֱקִדשא', בית יתבני מתי ביהמ"ֱק עֹל אֹלא
כִדוברי ח"ו נהיה שֹלא זה רצון בעצמינו ֹלעורר אותנו מחייבות אֹלו שתפיֹלות פ"ג)

צריך אֹלא ביהמ"ֱק את 'בפה' ֹלבֱקש מספיֱק שֹלא שפשוט וביותר ח"ו, שֱקרים
וֹלפניך אֹלוֱקינו', 'ה' ֹלך כן ועֹל בתפיֹלה אומרים וכן
הרי"ז וגו' עוזך בתפארת מהרה ֹלראות ֹלא ואם ויפוֹלו, יכרעו אֹלוֱקינו' 'ה'
מיוחִדות ברכות בג' בשמו"ע וכן שֱקר.עכת"ִד. וִדיבור ֹלבטֹלה שמים שם ממש
עֹל ברכות שני ועוִד רצה, ִדוִד, צמח את עירך, וֹלירושֹלים ירושֹלים, ענין עֹל שתיֱקנו
במהרה ביהמ"ֱק שיבנה יה"ר התפיֹלה ובסוף שופטינו. והשיבה בשופר, תֱקע הגאוֹלה
נתחזֱק ובאם ירושֹלים. בנין עֹל שֹלישית בברכה מבֱקשים אנו ובבהמ"ז בימינו.
כֹל 'ֹלישועתך שֹל במצב אנו כבר אֹלו, במיֹלים כראוי ֹלכוון בתפיֹלותינו ֹלכה"פ
הֱקב"ה באמת ומחכים מבֱקשים ישראֹל כשכֹלֹל ועוִד ביהמ"ֱק. ֹלבנין ומצפים היום'

שהוא 'ִדור (תתֱקצ"ז) איכה ביֹלֱקוט כִדכ' ריֱקם,
ֹלגבוֹלם'. בנים ושבו ה' נאום ֹלאחריתך תֱקוה ויש שנאמר

ֹלנו חסר מה שנרגיש ע"י והיאך? ביהמ"ֱק, ֹלבנין צפיה ֹלהרגיש אֹלו בימים עבוִדתינו
ֹלאבותינו. שהיה ביהמ"ֱק כשאין

שנחרב, ביהמ"ֱק זה ראשינו.. עטרת 'נפֹלה ( ט"ז (פ"ה באיכה עה"פ מבאר האֹלשיך
ֹלחזור רצה אִדם ביהמ"ֱק בזמן חטאנו כי ֹלנו אוי ע"כ
תתט"ז) אות ואתחנן (פר' ביֹלֱקוט וכ' בֱקֹלות, יותר היה אֹליו וֹלהתֱקרב בתשובה

ביהמ"ֱק עֹל הוֹלך שזה הזה הטוב 'ההר עה"פ
ֹלעבוִדת ֹלאִדם בא הֱקטורת ריח שע"י מובא (ויֱקהֹל) הֱק' ובזוהר
באים היו בציץ ההסתכֹלות שע"י מבואר וכן הֱקטורת, מריח ברחה והסט"א ִד',
בזמן שהיו ונפֹלאות ניסים הרבה ועוִד וכ"ז
הֹלז האבֹל שיצא )...ֹלפי יעֱקב בית (סי' היעב"ץ כת' וכבר היום. ֹלנו חסר כ"ז המֱקִדש
ֹלבבנו. עֹל עֹלתה וֹלא ֹלנו, ֹלא בארץ שוֱקטים בהיותינו מֹליבנו,
הבית חורבן עֹל ומי מי המר. ט"ב ביום ביחוִד שכחנו.. מֹלב כמת ע"כ
בשאר ואצ"ֹל זאת. עֹל נשפכות ִדמעות כמה כראוי ארצינו ושממות
מהמֱקורות [חֹלֱק ֹלנו..עכת"ִד. הוא מֱקרה כאיֹלו פוֱקִד.. ואין זוכר אין השנה ימות

עֹל נענים ֹלהיות שנזכה ציון].יה"ר ומנחם ותפארתינו, ֱקִדשינו בית מֱקונ'
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