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אות ט בראשית רבה )וילנא( פרשת בראשית פרשה יט  

ויקרא ה' אלהים אל האדם, איך הוית, אתמול לדעתי, ועכשיו לדעתו של נחש, אתמול מסוף העולם ועד סופו, 

ועכשיו בתוך עץ הגן, א"ר אבהו בשם ר' חנינא כתיב )הושע ו( והמה כאדם עברו ברית, המה כאדם הראשון, 

בשלוחין ובגרושין, וקוננתי עליו איכה,  מה אדם הראשון הכנסתיו לתוך גן עדן וצויתיו ועבר על צוויי, ודנתי אותו

הכנסתיו לתוך ג"ע =גן עדן= שנאמר ויניחהו בג"ע, וצויתיו שנאמר ויצו ה' אלהים על האדם, ועבר על הצווי 

ממנו אכלת, ודנתי אותו בשלוחין שנאמר וישלחהו ה' אלהים מג"ע, שנאמר המן העץ אשר צויתיך לבלתי אכל 

קוננתי עליו איכה שנאמר ויקרא ה' אלהים אל האדם ויאמר לו גרש את האדם, ודנתי אותו בגרושין דכתיב וי

, אף בניו הכנסתים לא"י, וצויתים ועברו על הצווי, דנתי אותם בשלוחין ובגרושין וקוננתי איכה, איכה כתיב

אתה ואביא אתכם אל ארץ הכרמל, צויתים שנאמר )שמות כז( ו עליהם איכה, הכנסתים לא"י שנאמר )ירמיה ב(

תצוה את בני ישראל, עברו על צוויי שנאמר )דניאל ט( וכל ישראל עברו תורתך, דנתי אותם בשלוחין שנאמר 

)ירמיה ט"ו( שלח מעל פני ויצאו, דנתי אותם בגרושין שנאמר )הושע ט( מביתי אגרשם, קוננתי עליהם איכה 

 שנאמר )איכה א( איכה ישבה.

 ה אות דאיכה רבה פתיח

)הושע ו'( והמה כאדם עברו ברית, זה אדם הראשון, אמר הקדוש ברוך הוא אדם הראשון רבי אבהו פתח 

הכנסתי אותו לגן עדן וצויתיו ועבר על צוויי ודנתי אותו בגירושין ובשילוחין וקוננתי עליו איכה, הכנסתי אותו לגן 

מר )שם /בראשית ב'/( ויצו ה' עדן, שנאמר )בראשית ב'( ויקח ה' אלהים את האדם ויניחהו בגן עדן, וצויתיו שנא

אלהים על האדם לאמר וגו', ועבר על צוויי שנאמר )שם /בראשית/ ג'( המן העץ אשר צויתיך וגו', ודנתי אותו 

בגירושין שנאמר )שם /בראשית ג'/( ויגרש את האדם ודנתי אותו בשילוחין שנאמר )שם /בראשית ג'/( וישלחהו 

בניו הכנסתי אותם  , אףאמר )שם /בראשית ג'/( ויאמר לו איכה, איכה כתיבוקוננתי עליו איכה, שנ, ה' מגן עדן

לא"י שנאמר )ירמיה ב'( ואביא אתכם אל ארץ הכרמל, וצויתים שנאמר )ויקרא כ"ד( צו את בני ישראל, ועברו על 

אגרשם, צוויי שנאמר )דניאל ט'( וכל ישראל עברו את תורתך, ודנתי אותם בגירושין שנאמר )הושע ט'( מביתי 

 .ו, וקוננתי עליהם, איכה ישבה בדדודנתי אותם בשילוחין שנאמר )ירמיה ט"ו( שלח מעל פני ויצא



 תלמוד בבלי מסכת ראש השנה דף יז עמוד ב

ויעבר ה' על פניו ויקרא, אמר רבי יוחנן: אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו, מלמד שנתעטף הקדוש ברוך 

יעשו לפני כסדר הזה, ואני  -הוא כשליח צבור, והראה לו למשה סדר תפלה. אמר לו: כל זמן שישראל חוטאין 

 ם ויעשה תשובה.אני הוא קודם שיחטא האדם, ואני הוא לאחר שיחטא האד -מוחל להם. ה' ה' 

סעיף ד שולחן ערוך אבן העזר הלכות יבום סימן קנז  

 ואין לסמוך עליו. מתיר אם היה מומר כשנשאה אחיולפני יבם מומר, יש מי שנפלה 

------------------------------ 

Riddles of the Week 

סעיף יד שולחן ערוך יורה דעה הלכות עבודת כוכבים סימן קנא  

תו, קל וחומר שיספר בשבח אסור לספר בשבחן של עובדי כוכבים, אפילו לומר: כמה נאה עובד כוכבים זה בצור

 מעשיו או שיחבב דבר מדבריו. אבל אם מכוין בשבחו להודות להקב"ה שברא בריה נאה כזו, מותר.

------------------------------ 

 ספר המצוות לרמב"ם מצות לא תעשה רסו

והמצוה הרס"ו היא שהזהירנו מהשים מחשבתנו לחמוד מה שיש לאחינו ולהתאוות בו שזה יהיה מביא לעשות 

שון האזהרה שבאה בזה הענין אמר )ואתחנן( לא תתאוה בית רעך. ואין השני לאוין אלו תחבולה לקנותו וזהו ל

בענין אחד אבל הלאו הראשון והוא לא תחמוד מזהיר שלא לקנות מה שיש לזולתנו והלאו השני מזהיר אפילו 

רעך  להתאוות בלבנו לבד. ולשון מכלאתא )דרשב"י( לא תחמוד בית רעך ולהלן הוא אומר לא תתאוה בית

לחייב על התאוה בפני עצמה ועל החמוד בפני עצמו. ושם אמרו מנין שאם התאוה אדם סופו לחמוד תלמוד 

לומר לא תתאוה ולא תחמוד מנין שאם חמד אדם סופו לגזול תלמוד לומר וחמדו שדות וגזלו ]מיכה ב[. ובאור 

אמרו ית' לא תתאוה. ואם  זה שאם ראה דבר יפה אצל אחיו אם גברה מחשבתו עליו והתאוה בו עבר על

התחזק בו אהבת הדבר ההוא עד שישתדל להגיעו אצלו ולא יסור מחלות פניו ולהכביד עליו שימכרהו או יחליף 

אותו אליו במה שהוא יותר טוב ממנו ויותר שוה, ואם הגיע אל בקשתו הנה כבר עבר על לא תחמוד גם כן אחר 

רו אבל הכביד עליו והערים עד שלקחו ויהיה שלו כבר עבר שני שקנה הדבר שיהיה לחבירו ולא היה רצונו למכ

לאוין לא תתאוה ולא תחמוד כמו שביארנו. ואם נמנע האיש ההוא מלמכור אותו או להחליפו לאהבתו בדבר 



ההוא הנה הוא יקחהו באונס והכרח לחוזק אהבת הדבר ההוא בנפשו ויהיה אז כבר עבר על לא תגזול גם כן. 

 . הנה התבאר לך ההפרש שבין אמרו לא תתאוה ובין אמרו לא תחמוד:תבספור אחאב ונבו והבין זה הענין

 רמב"ם הלכות גזלה ואבדה פרק א

 הלכה ט

כל החומד עבדו או אמתו או ביתו וכליו של חבירו או כל דבר שאפשר לו שיקנהו ממנו והכביד עליו ברעים 

דמים רבים הרי זה עובר ה בלא תעשה שנ' +שמות כ' י"ד+ לא  והפציר בו עד שלקחו ממנו אף על פי שנתן לו

לא תחמד, ואין לוקין על לאו זה מפני שאין בו מעשה, ואינו עובר בלאו זה עד שיקח החפץ שחמד, כענין שנ' 

אף  תחמד כסף וזהב עליהם ולקחת לך חימוד שיש בו מעשה. +/השגת הראב"ד/ כל החומד עבדו או אמתו וכו'

על פי שנתן לו דמים יקרים. א"א ולא אמר רוצה אני. /השגת הראב"ד/ ואין לוקין על לאו זה שאין בו מעשה. א"א 

לא ראיתי דבר תמה גדול מזה והיכן מעשה גדול מנטילת החפץ אבל היה לו לומר מפני שהוא חייב בתשלומין 

 זה חייב להשיב את החפץ לבעליו.שהרי הוא כגזלן שחייב להשיב את הגזלה ולפיכך אינו לוקה וגם 

 הלכה י

כל המתאוה ביתו או אשתו וכליו של חבירו וכל כיוצא בהן משאר דברים שאפשר לו לקנותן ממנו כיון שחשב 

בלבו היאך יקנה דבר זה ונפתה לבו בדבר עבר בלא תעשה שנ' +דברים ה' י"ח+ לא תתאוה ואין תאוה אלא 

 בלב בלבד.

------------------------------ 

הלכות קריאת שמע סימן סו סעיף גשולחן ערוך אורח חיים   

 בלבד. מודים תיבת אלא יאמראבל לא  הפסוק, וכן למודיםאפילו באמצע  מפסיק ולברכו ולקדושה לקדיש

 תלמוד בבלי מסכת סוכה דף כו עמוד א

 העוסק במצוה פטור מן המצוה.

 לו ק"ס צב סימן ברורה משנה

' ד את ברכו ועניית ת"קה מלשמוע ז"עי דמבטלין כהוגן שלא והוא ת"קה בעת צדקה לקבץ שנוהגין מקומות ויש

 ':וכו



Selected emails from our listeners 

Comments on the Show 

Dear Mr. Lichtenstein,  

Just a quick thank you. I have been listening periodically to Headlines for the past year, 

having enjoyed the gripping discussions on juicy, timely topics. Recently I listened to the 

topic on how to split up your time to learn which I found to be impactful and relevant on 

a personal level.  

Thanks for the time and resources you invest into this project 

Rabbi Moshe Frohlich 

----------------------------- 

Comments on Previous Shows 

Show 231- Reb Shach & Lubavitch 

You mention in the episode R Shach vs The Rebbe that by Mordechai Hatzadik that 

some of the Sanhedrin disapproved. I just want to mention that the first Sanhedrin of 

Klal Yisrael was not from Shevet Levi that spent the whole Galus Mitzrayim learning but 

rather the Shotrim that were taking care of Klal Yisrael's Tzaros. 

Additionally, the term "Gadol" Rashi explains את גדלו זו מידת חסדו. 

Thank you very much for consistently up-keeping such a wonderful program  

All the best, 

Shmuli Kaufman 

 

 



Selected audio from our listeners 

Answers to the Questions  

Answers to the questions 1 click here 

Answers to the questions 2 click here 

 

 

Comments on the Show 

Comments on the show 1 click here 

 

 

 

Comments on Previous shows 

Show 230 - Gedolim 

Comments on the show 1 click here 

 

Show 231- Reb Shach VS Lubavitch 

Comments on the show 1 click here 

Comments on the show 2 click here 

Comments on the show 3 click here 

  

Show Suggestions 

Suggestion 1 click here 

https://drive.google.com/open?id=12EyAP3IH_cmqSb-1Ri59lqSC264h_XcO
https://drive.google.com/open?id=1DQXIlhJ_3vTU9JKDU5VepgN7ZZSBqJcJ
https://drive.google.com/open?id=1-en3ukNG4RrKqIueowAVqL5XfbU18f0J
https://drive.google.com/open?id=1DL9N_KTfdhNRIi_iVPjqPQvD8ZIOoVEz
https://drive.google.com/open?id=1vUbVWnNwiGq-9sz3xMbp-nVmjtqN0FXA
https://drive.google.com/open?id=1VvkbXU18K6fSZqr4UQFQ60jBfwXNjEKk
https://drive.google.com/open?id=16gW9xAcoap5VieVJjHmYhczByWUCrgkw
https://drive.google.com/open?id=1ZM7Jo8OJqZoupYSxmGHrAXFte0VRDnwl


Rabbi Irons 

 ב עמוד ט דף יומא מסכת בבלי תלמוד

 עבודה. דמים ושפיכות, עריות וגלוי, זרה עבודה: בו שהיו דברים שלשה מפני? חרב מה מפני ראשון מקדש

 עליו מהשתרר זה מצע קצר: יונתן רבי אמר? מהשתרע המצע קצר מאי מהשתרע המצע קצר כי דכתיב - זרה

: אמר, בכי קרא להאי יונתן רבי מטי כי: נחמני בר שמואל רבי אמר, כהתכנס צרה והמסכה. כאחד רעים שני

 ציון בנות גבהו כי יען' ה ויאמר דכתיב, עריות גלוי! צרה מסכה לו נעשית, הים מי כנד כנס ביה דכתיב מאן

 שהיו - ציון בנות גבהו כי יען. תעכסנה וברגליהן תלכנה וטפוף הלוך עינים ומשקרות גרון נטויות ותלכנה

 מליין דהוו - עינים ומשקרות, זקופה בקומה מהלכות שהיו - גרון נטויות ותלכנה, קצרה בצד ארוכה מהלכות

 שהיו: יצחק רבי אמר - תעכסנה וברגליהן, גודל בצד עקב מהלכות שהיו - תלכנה וטפוף הלוך, עיניהן כוחלא

 בהן ומכניסין, עליהן ומתיזות בועטות ישראל בחורי אצל וכשמגיעות, במנעליהן ומניחות ואפרסמון מור מביאות

 ירושלים את מלא אשר עד[ מאד הרבה] מנשה שפך נקי דם וגם דכתיב - דמים שפיכות. בכעוס כארס הרע יצר

 שנאת בו שהיתה מפני? חרב מה מפני חסדים וגמילות ובמצות בתורה עוסקין שהיו, שני מקדש אבל. לפה פה

 .דמים ושפיכות, עריות גלוי, זרה עבודה: עבירות שלש כנגד חנם שנאת ששקולה ללמדך. חנם

 א עמוד קו דף כתובות מסכת בבלי תלמוד

 הונא רב. רבנן מאה תמני פיישי הוו - הונא רב מבי, רבנן ומאתן אלפא פיישי הוו - רב מבי רבנן מיפטרי הוו כי

 ליה וכסי אבקא סליק הוה, גלימייהו ונפצי הונא דרב ממתיבתא רבנן קיימי הוו כי. אמוראי בתליסר דריש הוה

 פיישי הוו - יוסף ורב רבה מבי רבנן מיפטרי כי. בבלאה הונא דרב ממתיבתא ליה קמו: במערבא ואמרי, ליומא

 רב מבי לה ואמרי, פפא רב מבי לה ואמרי, אביי מבי רבנן מיפטרי הוו כי. יתמי לנפשייהו וקרו, רבנן מאה ארבע

 .דיתמי יתמי נפשייהו וקרו רבנן מאתן פיישי הוו - אשי

 א עמוד פא דף נדרים מסכת בבלי תלמוד

 ולא ולנביאים לחכמים נשאל זה דבר? זאת את ויבן החכם האיש מי: דכתיב מאי, רב אמר יהודה רב דאמר

 בקולי שמעו לא היינו', וגו תורתי את עזבם על' ה ויאמר: דכתיב, בעצמו הוא ברוך הקדוש שפירשו עד, פירשוהו

' וכו לחכמים נשאל זה דבר ובר"ן שם: .תחלה בתורה מברכין שאין: רב אמר יהודה רב אמר! בה הלכו לא היינו

 הוא בריך קודשא אלא טעמא להדורי דידע דליכא מכלל תורתי את עזבם על' ה ויאמר' מדכתי - פרשוהו ולא

 הארץ אבדה תחילה בתורה ברכו שלא דעל דייק הכי דקרא ל"ז יונה ר"ה של סתרים במגילת ומצאתי בלחוד

 לחכמים כשנשאל בה עוסקין היו ולא התורה את שעזבו משמע כפשטא תורתי את עזבם על איתא דאם

 חכמים היו ולפיכך תמיד בתורה היו עוסקין ודאי אלא לפרש וקל היה גלוי דבר והלא פרשוהו לא למה ולנביאים

 היו שלא הלב מעמקי יודע שהוא בעצמו הוא ברוך הקדוש שפרשו עד הארץ אבדה מה על תמהים ונביאים

 עוסקים היו שלא עליה לברך ראוי שיהא כ"כ בעיניהם חשובה התורה היתה שלא כלומר תחלה בתורה מברכין



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

 .שאמרם למי ראויין נאים והם

 ב עמוד לב דף שבת מסכת בבלי תלמוד

 ובנותיו ובניו, נפלים מפלת ואשתו, אדם של ביתו בתוך רבה מריבה - חנם שנאת בעון: אומר נחמיה רבי, תניא

 משתלחת ומארה, במכונס ברכה אין חלה בעון: אומר יהודה ברבי אלעזר רבי. קטנים כשהן מתים אדם של

 השחפת את בהלה עליכם והפקדתי לכם זאת אעשה אני אף שנאמר, אוכלין ואחרים זרעים וזורעין, בשערים

 ואם. בחלה אלא בהלה תקרי אל, אויביכם ואכלהו זרעכם לריק וזרעתם נפש ומדיבת עינים מכלות הקדחת ואת

 ביטול בעון. ביתך אל ברכה להניח לכהן תתנו עריסותיכם[ וראשית( ]ראשית) שנאמר, מתברכין - נותנין

 ואין פרנסתן אחר רצין אדם ובני, אבד והשכר, הוה והיוקר, ומטר טל מלהוריד נעצרין שמים ומעשרות תרומות

 דברים בשביל: ישמעאל רבי דבי תנא? משמע מאי. חטאו שאול שלג מימי יגזלו חם גם ציה שנאמר, מגיעין

 שנאמר, מתברכין - נותנין ואם. הגשמים בימות שלג מימי מכם יגזלו - עשיתם ולא החמה בימות אתכם שצויתי

 את לכם אפתח לא אם צבאות' ה אמר בזאת נא ובחנוני בביתי טרף ויהי האוצר בית אל המעשר כל את הביאו

[+ חמא: ]ס"הש מסורת( +רב) בר רמי אמר? די בלי עד מאי, די בלי עד ברכה לכם והריקתי השמים ארובות

 בניהן בשר אוכלים אדם ובני, הווה והרעב, עולה הגובאי גזל בעון. די מלומר שפתותיכם שיבלו עד: רב אמר

 .אביונים הרצצות דלים העשקות שמרון בהר אשר הבשן פרות הזה הדבר שמעו שנאמר, ובנותיהן

 א עמוד סו דף קידושין מסכת בבלי תלמוד

, המלך ינאי: המלך לינאי פועירה בן אלעזר ויאמר, שמו פועירה בן ואלעזר ובליעל רע לב לץ איש אחד שם והיה

 אחד זקן שם היה. עיניו שבין בציץ להם הקים, עיניך שבין בציץ להם הקם? אעשה ומה! עליך פרושים של לבם

 כהונה כתר הנח, מלכות כתר לך רב, המלך ינאי: המלך לינאי גדידיה בן יהודה ויאמר, שמו גדידיה בן ויהודה

. בזעם ישראל חכמי ויבדלו; נמצא ולא הדבר ויבוקש, במודיעים נשבית אמו: אומרים שהיו! אהרן של לזרעו

 הוא כך גדול וכהן מלך ואתה, דינו הוא כך שבישראל הדיוט, המלך ינאי: המלך לינאי פועירה בן אלעזר ויאמר

 כל, זוית בקרן ומונחת כרוכה הרי? עליה תהא מה ותורה. רומסם לעצתי שומע אתה אם? אעשה ומה? דינך

 תורה תינח: למימר ליה דהוה, אפיקורסות בו נזרקה מיד: יצחק בר נחמן רב אמר. וילמוד יבוא ללמוד הרוצה

 העולם והיה, ישראל חכמי כל ויהרגו, פועירה בן אלעזר ידי על הרעה ותוצץ מיד? מאי פה שבעל תורה, שבכתב

 .ליושנה התורה את והחזיר שטח בן שמעון שבא עד משתומם

 ב עמוד ג דף בתרא בבא מסכת בבלי תלמוד

 כל: דאמר קלא בת גברא ההוא שמע חד יומא. תינוקת באותה עיניו נתן, הוה חשמונאי דבית עבדא הורדוס

 בעי דקא ינוקתא ההיא חזת כי. ינוקתא לההיא ושיירה מרותיה לכולהו קטלינהו קם, מצלח השתא דמריד עבדא

 דלא, הוא עבדא - קאתינא חשמונאי מבית ואמר דאתי מאן כל: אמרה, קלא ורמא לאיגרא סליקא, למינסבה



 איכא. בדובשא שנין שבע טמנה. לארעא מאיגרא נפלה ינוקתא וההיא, ינוקתא ההיא אלא מינייהו אישתיירא

 לה ודאמרי; ליצריה ליתוביה - דטמנה הא, עליה בא לה דאמרי. עליה בא לא: דאמרי איכא, עליה בא: דאמרי

? מלך עליך תשים אחיך מקרב דריש מאן: אמר. נסב מלך בת: דנאמרו היכי כי - דטמנה האי, עליה בא לא

 .מניה עצה למשקל בוטא בן לבבא שבקיה, רבנן לכולהו קטלינהו קם, רבנן

 דף נה עמוד א -ב עמוד נד דף שבת מסכת בבלי תלמוד

 בכל, עירו אנשי על נתפס - עירו באנשי, ביתו אנשי על נתפס - מיחה ולא ביתו לאנשי למחות שאפשר מי כל

 דאמר הא כי. עלמא כולי על נתפסו גלותא ריש דבי והני: פפא רב אמר. כולו העולם כל על נתפס - כולו העולם

 על: אימא, אלא? חטאו מה זקנים - חטאו שרים אם, ושריו עמו זקני עם יבא במשפט' ה דכתיב מאי: חנינא רבי

 .בשרים מיחו שלא זקנים

 ב עמוד קיט דף שבת מסכת בבלי תלמוד

 אלא ירושלים חרבה לא: חנינא רבי אמר אבא בר שמעון רבי אמר אבא בר שמעון דרבי בריה עמרם רב אמר

 זנבו בצד זה של ראשו זה איל מה. מרעה מצאו לא כאילים שריה היו שנאמר, זה את זה הוכיחו שלא בשביל

 .זה את זה הוכיחו ולא בקרקע פניהם כבשו, הדור שבאותו ישראל אף - זה של

 ב עמוד יד דף יבמות מסכת בבלי תלמוד

 עמו ולנה אשתו את ובמגרש, איש אשת ובספק, ישן בגט, ובאחיות, בצרות ה"וב ש"ב שנחלקו פי על אף: ש"ת

 מבית ה"ב ולא, הלל מבית נשים מלישא ש"ב נמנעו לא, פרוטה ובשוה בפרוטה, כסף ובשוה בכסף, בפונדק

 .אהבו והשלום האמת: שנאמר מה לקיים, בזה זה נוהגים וריעות שחיבה, ללמדך, שמאי

 א עמוד כד דף סנהדרין מסכת בבלי תלמוד

 אלו - נועם, חובלים קראתי ולאחד נועם קראתי לאחד מקלות שני( את) לי ואקח דכתיב מאי: אושעיא רבי אמר

 .בהלכה לזה זה שמנעימין, ישראל שבארץ חכמים תלמידי

 ב עמוד קיג דף פסחים מסכת תוספות

 מצוה לטעון ושונא לפרוק אוהב אמרינן( ושם: לב דף מ"ב) מציאות דבאלו תאמר ואם - ערוה דבר בו שראה

 שונא חבירו גם שונאו שהוא כיון ל"וי לשנאתו דמצוה כיון שייך יצר כפיית מה והשתא יצרו את לכוף כדי בשונא

 כפיית ושייך גמורה שנאה לידי כך מתוך ובאין לאדם האדם לב כן לפנים הפנים כמים( כז משלי) דכתיב אותו

 .יצר

 



 ב עמוד מט דף פסחים מסכת בבלי תלמוד

 .כחמור ואנשכנו חכם תלמיד לי יתן מי: אמרתי הארץ עם כשהייתי: עקיבא רבי אמר, תניא

 ב עמוד סב דף כתובות מסכת תוספות

 לי יתן מי אומר הייתי הארץ עם כשהייתי ע"ר אמר:( מט פסחים) עוברין באלו דאמר והא - ומעלי צניע דהוה

 חכמים תלמידי שונא שהיה משום לאו דהתם למימר איכא מעלי הוה דלא משמע כחמור ואנשכנו חכם תלמיד

 שלא משום וגם אותם שונאים חכמים תלמידי והיו תורתן מפני הארץ עמי על שמתגאין סבור' שהי משום אלא

 שומר מקום מכל אבל לפרושים מדרס הארץ עם בגדי:( יח דף חגיגה) כדאמרינן בהם ליגע אותם מניחין היו

  .תם רבינו, היה מצות

 ב עמוד מז דף ברכות מסכת בבלי תלמוד

: אומר יהושע רבי, אליעזר רבי דברי, ושחרית ערבית שמע קריאת קורא שאינו כל? הארץ עם איזהו: רבנן תנו

 רבי, פתחו על מזוזה שאין כל: אומר נתן רבי, בבגדו ציצית לו שאין כל: אומר עזאי בן, תפילין מניח שאינו כל

 שמש ולא ושנה קרא אפילו: אומרים אחרים, תורה לתלמוד מגדלם ואינו בנים לו שיש כל: אומר יוסף בר נתן

 .הארץ עם זה הרי חכמים תלמידי

 יב פסוק יג פרק דניאל ם"מלבי

 הקץ התחלת זמן שהוא, ותשעים מאתים אלפים שני מספר הוא, הימין לקץ לגרלך ותעמד ותנוח לקץ לך ואתה

 עד הראשון הקץ מן שהוא, וחמשה שלשים מאות שלש עולה הימין לקץ תיבות ושתי, ח"התרכ בשנת הראשון

 לקץ לקץ לך ואתה' ופי, קצים שני הם כי פעמים שתי הימין לקץ נחשב כ"וע, המתים תחיית של האחרון הקץ

 ימין נכתב כ"וע, הימין לקץ של במספר כ"ג שבא השני הקץ, הימין לקיץ לגורלך ותעמד, עדיין תנוח ואז הימין

 :כמשפטו ם"במ ולא ן"בנו

 ומשנת, ותורתם אמונתם בעבור' ה לעם להרע עוד יוסיפו לא( ח"תרכ שנת) זו משנה, השני' שלפי, מזה העולה

 קדושת ל"ר אם, העם קדושת ל"ר אם, ידברו ימים עד יצדק קדש איזה ידענו ולא, קדש ונצדק ח"התרל

 ואיש, עפר שוכני וירננו יקיצו שאז, שנה ה"של עוד יהיה המתים תחיית זמן עד הראשון מועד ומן, אמונתם

 יעודי וכל המקדש ובנין דוד בית קרן צמיחת כי, הלוחות על ובאר חזון כתב הראשון' ולפי. לגורלו יעמוד חמודות

 על המקדש יהיה כבר שאז, ח"התרפ שנת עד ג"התרע שנת מן תזרח ואורם, אחת בפעם יתקיימו הנביאים

' ה והיה המלוכה' לה והיתה, הנביאים יעודי כל ויתקיימו ישב משפטו על וארמון תילה על עיר ונבנתה, מכונו

 :הארץ כל על למלך

 שהיה השני' לפי, הפירושים לשני, ותשעים ומאתים אלף עד הגאולה אפשריות זמן הגיע לא למה טעם לתת ויש



 כפלים שנה ת"ת גלות עליהם נגזר, שני בית חורבן אחר שנה מאות שמונה והוא ח"תרכ אלפים' ד בשנת זמנו

 ל"י, שני בית חורבן אחר שנה ב"תקכ שהוא, נ"ש אלפים' ד בשנת זמנו שהיה הראשון' ולפי, מצרים כגלות

 להיות צריכים והיו, שנה שבעים רק ובבבל שנה ו"רד רק במצרים והיו מאות ארבע א"כ גליות שני עליהם שנגזר

 שנת בסוף שני בית וחורבן, שנה ת"ת הם ך"ותק ושבעים ו"רד כי, שנה ת"ת להשלים ך"תק האחרון בגלות

 אפשריות התחיל שאחריה ובשנה, ט"שמ אלפים' ד שנת ונשלם ט"תתכ משנת החשבון והתחיל, ח"תתכ

 :יזכו אם הגאולה

 ב עמוד לב דף נזיר מסכת בבלי תלמוד

 הייתם אילו: המדי נחום להם אמר, חרב ק"בהמ ומצאו הגולה מן נזירים כשעלו, המדי נחום טעה טעות וזו

 כל: אמרו, חכמים אצל הדבר וכשבא; המדי נחום והתירן, לא: לו אמרו? נוזרים הייתם, חרב ק"שבהמ יודעין

 . נזיר אינו - ק"בהמ ומשחרב, נזיר - ק"בהמ חרב שלא עד שנזר

. אוסרין וחכמים, א"ר דברי, בנולד פותחין: דתנן, בשיטתייהו ואוקמיה אליעזר' לר רבנן שטפוהו: רבה אמר'. גמ

 אתא אילו: להון אמרי? ד"ה. נולד בתנאי פותחין אבל, בנולד פותחין אין רבנן דאמור גב על אף: רבא ואמר

 י"י היכל: הכתיב להון אמינא הוה, התם הואי אי: יוסף רב אמר? נדריתון הוה מי, ק"בהמ דחרב לכון ואמר איניש

: אביי אמר. לאימתי יודעין מי, דיחרוב להון דידעין נהי! שני ומקדש ראשון מקדש זה - המה י"י היכל י"י היכל

 ?יומא בהי ידעינן מי ואכתי! קדשך עיר ועל עמך על נחתך שבעים שבועים: והכתיב? לאימת ידעין ולא

 יב פרק נתן דרבי אבות מסכת קטנות מסכתות

 ומקרבן הבריות את אוהב. שלום ורודף שלום אוהב. אהרן של מתלמידיו הוי אומר הלל מהם קבלו ושמאי הלל

 .לתורה
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Rabbi Yaakov Feitman 

To see the article in "A path through the ashes" click here 

 חי -יז  קפסו לא פרק פרשת וילךרמב"ן 

איננו וידוי גמור כענין והתודו את עונם, אבל הוא  -וטעם ואמר ביום ההוא הלא על כי אין אלהי בקרבי 

פעם אחרת, כי  -הרהור וחרטה, שיתחרטו על מעלם ויכירו כי אשמים הם. וטעם ואנכי הסתר אסתיר פני 

הרעות האלה, היה בעבור שהרהרו ישראל בלבם כי חטאו לאלהים ועל כי אין אלהיהם בקרבם מצאום 

ראוי לרוב חסדי השם שיעזרם ויצילם שכבר כפרו בע"ז, וכענין שאמר )ירמיה ב לה( הנני נשפט אותך על 

 אמרך לא חטאתי:

ולכך אמר, כי על כל הרעה הגדולה שעשו לבטוח בע"ז יסתיר עוד פנים מהם, לא כמסתר פנים הראשון 

יהיו בהסתר פני הגאולה, ויעמדו בהבטחת פני שהסתיר פני רחמיו ומצאום רעות רבות וצרות, רק ש

רחמיו )ויקרא כו מד( ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא געלתים וגו' עד שיוסיפו על 

 החרטה הנזכרת וידוי גמור ותשובה שלימה, כמו שנזכר למעלה )ל ב( ושבת עד ה' אלהיך וגו':

 תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ז עמוד א

צדיק בן רשע. איני? והא כתיב: פקד עון אבות על  -צדיק בן צדיק, צדיק ורע לו  -אמר מר: צדיק וטוב לו 

כשאוחזין מעשה  -בנים, וכתיב: ובנים לא יומתו על אבות ורמינן קראי אהדדי ומשנינן: לא קשיא, הא 

 .אין אוחזין מעשה אבותיהם בידיהםכש -אבותיהם בידיהם, הא 

 תלמוד בבלי מסכת בבא קמא דף ס עמוד א

תאני רב יוסף, מאי דכתיב: ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בקר? כיון שניתן רשות למשחית אינו 

מבחין בין צדיקים לרשעים; ולא עוד, אלא שמתחיל מן הצדיקים תחלה, שנאמר: והכרתי ממך צדיק 

יוסף, כולי האי נמי לאין דומין! א"ל אביי: טיבותא הוא לגבייהו, דכתיב: כי מפני הרעה ורשע. בכי רב 

 נאסף הצדיק.

 פרק כו פסוק מד פרשת בחקתימשך חכמה 

 -ואף גם זאת בהיותם בארץ איביהם לא מאסתים ולא געלתים לכלתם להפר בריתי אתם כי אני ה' א 

לקיהם. הענין הוא, שנתבונן קצת בדרכי ההשגחה העליונה קצת מה שיוכל להבין. וזה, כי כאשר גזרה 

בארצות, שנים רבות מאוד מאוד, עד זמן אשר חקקה המטרה הא החכמה העליונה אשר ישראל יתנודדו 

לקית, אשר לבא לפומא לא גליא, חשבה אופנים ותחבולות אשר ישראל יתקיימו לגוי ולא יתבוללו  -

בעמים. והעירה על זה גדולי האומה לעשות בזה גדרים סייגים, אשר האומה תתקיים בשאון גלי הים ולא 



ברוח אמיץ וכביר. והנה הראשון המורה דרך ומלמד ראשי האומה הוא תטבע במצולות הסער השוטף 

אבינו הזקן יעקב, אשר ראה את אשר יקרה אותנו באחרית הימים, חשב אשר אם יהיה שבעים איש בגוי 

חזק ואמיץ כמצרים מלפנים, הלא יתבוללו ויתבטלו אחד ברבבות רבבה. חשב תחבולה ועצה, אשר בניו 

דיהם ובשמותם. ולכן היו ישראל לגוי בפני עצמו. ואם היה יעקב, אבי כל שבטי יהיו מצויינים שם בבג

ישראל, קבור שם, הלא היו מתיאשים מארץ כנען והיו משתקעים במצרים ומחשיבים אותה לארץ 

מולדתם, והיה בטל יעוד האלקי עליהם, כי לא יהיה זרע אברהם רק חלק אחד מעם מצרים. לכן צוה בכל 

לא(, וידעון כי אבות האומה ויחוסה הוא בארץ כנען  -בארץ כנען )בראשית מז, כט  עוז לקבור אותו

]שכאשר ידעו מעלתו, היו משתוקקים לקוברו וחשבוהו כאשר הוא למזבח, כמו שאמרו מה מזבח מכפר 

 .[וכו'. ועיין במדרש שלא יעשו אותו עבודה זרה, יעויין שם

ל ארץ אבותיהם ולחשוב עצמם כגרים. וזה )דברים כו, ה( ובזה נקבע בנפש בניו קישור טבעי להשתוקק א

מלמד שלא ירד יעקב אבינו להשתקע אלא לגור שם )ספרי שם(. פירוש, מלמד לדורות בכל  -"ויגר שם" 

גלות וגלות ההנהגה, שידעון שלא ירדו להשתקע רק לגור עד בוא קץ הימין, ויהיו נחשבים בעיני עצמם 

להים אתכם, והעליתם את עצמותי מזה"(.  -)בראשית נ, כה( "פקד יפקד )א לא כאזרחים. וכן צוה יוסף 

 -וכן כל השבטים, שבזה הניחו שורש גדול בלבב ישראל. ולכן )שמות א, יב( "ויקוצו מפני בני ישראל" 

שכמו שהקוץ אינו נסבך ועושה שרשים בשאר נטעים  -שהיו נחשבים בעיניהם כקוצים )סוטה יא, א( 

היו נחשבים ישראל, שלא דימו את עצמם למצרים והיו נפרדים בתכונותיהם ובהרגשתם, עד ואילנות, כן 

שגדרו וסייגו  -ובראשם עזרא ואנשי כנסת הגדולה  -כי היו בעיני המצרי כקוץ. ומזה למדו גדולי האומה 

ה, והוא האומה בי"ח דבר, להיבדל מן הגויים בכל דרכיהם, שידעו ישראל כי הוא אכסנאי וגר בארץ נכרי

כשתילי זיתים שאינו מתערב עם הרכבה אחרת. ולכן אמרו בירושלמי שאפילו אליהו אינו יכול לבטל. 

פירוש, כל זמן שלא בא הגואל ויפסק שעבוד מלכיות, אפילו בא המבשר ואמר כי תיכף יבא, לא יבטלו, 

 .ץ לא לושהם הם הדברים המקיימים להאומה בגולה, ומזכירים אותו שהוא ישראל והוא באר

והנה מעת היות ישראל בגויים, ברבות השנים, אשר לא האמינו כל יושבי תבל כי יתקיימו באופן נפלא 

אשר לא ישער מחשבת אדם משכיל, היודע קורות הימים והמצולות אשר שטפו באלפי שנים על עם 

 -טרה נשגבה א המעט והרפה כח וחדל אונים ]אשר זה לבד גם כן מופת נפלא וגדול על קיום האומה למ

לקית, אשר נתנבאו עליה הקדמונים[. הנה דרך ההשגחה כי ינוחו משך שנים קרוב למאה או מאתיים. 

ואחר זה יקום רוח סערה, ויפוץ המון גליו, וכלה יבלה יהרוס ישטוף לא יחמול, עד כי נפזרים בדודים, 

מתם יעשו חיל, עד כי ישכח היותו גר ירוצו יברחו למקום רחוק, ושם יתאחדו, יהיו לגוי, יוגדל תורתם, חכ

בארץ נכריה, יחשוב כי זה מקום מחצבתו, בל יצפה לישועת ה' הרוחניות בזמן המיועד. שם יבא רוח 

"יהודי אתה ומי שמך לאיש, לך לך אל ארץ אשר לא  -סערה עוד יותר חזק, יזכיר אותו בקול סואן ברעש 

 !"ידעת



כאשר עין המשכיל יראה בספר דברי הימים. וזה לשתי סיבות:  ככה יחליף מצב הישראלי וקיומו בעמים,

לקיום הדת האמיתי וטהרתו, ולקיום האומה. כי כאשר ינוח ישראל בעמים יפריח ויגדל תורתו ופלפולו, 

ובניו יעשו חיל, יתגדרו נגד אבותיהם, כי ככה חפץ האדם אשר האחרון יחדש יוסיף אומץ מה שהיה נעלם 

מות האנושית, אשר מקורן מחצבת שכל האנושי והנסיון, בזה יתגדרו האחרונים מדור הישן. וזה בחכ

לוקי הניתן מן השמים, ומקורו לא על ארץ  -יוסיפו אומץ, כאשר עינינו רואות בכל דור. לא כן הדת הא 

 -חוצב. הלא אם היה בארץ ישראל מלפנים, הלא היה להם להתגדר בתיקון האומה כל אחד לפי דורו 

י"ג מידות, אף בית דין קטן היה  -הגדול היה יכול לבטל את דברי בית דין הקודם. ומה שנדרש ב בית דין 

יכול להראות אופן הישר בעיניהם. וראה ביום הכיפורים לענין שעורים מה שאמרו, שבדיני נפשות הוא כל 

לקית רוחנית,  -אחד כפי הסכם חכמי דורו איזה שעור קצוב, יעויין שם. ומלבד זה היה תמיד הופעה א 

מלבד מקדש ראשון, ששרה עליהם הרוח, והיו נביאים ובני נביאים, ואסיפת בעלי חכמה והטהרה 

המוכשרים לזה, כאשר כתב הרמב"ם בהלכות יסודי התורה, והיה אורים ותומים. אף במקדש שני אמרו 

מלפנים. ומההנהגה  לקי תמיד חופף, אשר לא ידעו הדור -ששם שואבים רוח הקודש, והיה גלוי אור א 

של האומה בענינים הזמניים, כאשר היה המשפט מסור להם לדון להוראת שעה, שהשעה היה צריכה 

 .לכך

לא כן בגולה, שנתמעט הקיבוץ והאסיפה בלימוד התורה, שמטעם זה אין רשות לשום בית דין לחדש 

ומחיצה של ברזל מפסקת  דבר, כמו שכתב הרמב"ם בהקדמתו לספר משנה תורה, ואין שום חוזה ונביא,

בין ישראל לאביהם שבשמים. כך היה דרכה של האומה, שכאשר יכנסו לארץ נכריה, יהיו אינם בני תורה, 

לקי השואף בם להשיבם למקור  -כאשר נדלדלו מן הצרות והגזירות והגירוש, ואח"כ יתעורר בהם רוח א 

כי יעמוד קרן התורה על רומו ושיאו. הלא  חוצבו מחצבת קדשם, ילמדו, ירביצו תורה, יעשו נפלאות, עד

אין ביד הדור להוסיף מה, להתגדר נגד אבותם! מה יעשה חפץ האדם העשוי להתגדר ולחדש? יבקר 

ברעיון כוזב את אשר הנחילו אבותינו, ישער חדשות בשכוח מה היה לאומתו בהתנודדו בים התלאות, 

, והישראלי בכלל ישכח מחצבתו ויחשב לאזרח ויהיה מה. עוד מעט ישוב לאמר "שקר נחלו אבותינו"

חשוב כי ברלין היא רענן. יעזוב לימודי דתו, ללמוד לשונות לא לו, יליף מקלקלתא ולא יליף מתקנא, י

ירושלים, וכמקולקלים שבהם עשיתם כמתוקנים לא עשיתם. "ואל תשמח ישראל אל גיל כעמים" )הושע 

 .(ט, א

תו מגזעו יניחהו לגוי מרחוק אשר לא למד לשונו, ידע כי הוא גר, לשונו אז יבוא רוח סועה וסער, יעקור או

שפת קדשנו, ולשונות זרים כלבוש יחלוף, ומחצבתו הוא גזע ישראל, ותנחומיו ניחומי נביאי ה', אשר 

ניבאו על גזע ישי באחרית הימים. ובטלטולו ישכח תורתו, עומקה ופלפולה, ושם ינוח מעט, יתעורר ברגש 

בניו יוסיפו אומץ, ובחוריו יעשו חיל בתורת ה', יתגדרו לפשט תורה בזה הגבול, אשר כבר קודש, ו

פוק חזי אמירות דברים בספר  -נשכחה, ובזה יתקיים ויחזק אומץ. כה דרך ישראל מיום היותו מתנודד 

 !אור זרוע סוף הלכות תפילה בתשובה מר"א מביהם ז"ל מעמד האומה בארצות פר"א, יעויין שם



מיאוס הוא על שפלות האומה בתורה והשכלה הרוחנית המופעת מתורתנו הכתובה  -"לא מאסתים"  וזה

הוא על הגלות שזה גיעול  -הוא על גיעול ופליטה ממקום למקום. "לכלותם"  -והמסורה. "לא געלתים" 

, רצונו לקיכם" -הוא על שכחות התורה. רק "כי אני ה' א  -וכליון חרוץ להאומה. "להפר בריתי אתם" 

לקיהם. אבל לא מיאוס וגיעול מוחלטת "לכלותם ולהפר  -לומר, שהגיעול והמיאוס הוא סיבה שאני ה' א 

בריתי אתם" חלילה. שעל ידי זה יתגדל שמו ויתקיים גוי זרע אברהם, זרע אמונים, ראוי ועומד לקבל 

, והיה ה' אחד ושמו המטרה האלקית, אשר יקרא ה' לנו באחרית הימים בהיות ישראל גוי אחד בארץ

 .אחד. ויש לנו בזה דברים רבים ואכמ"ל

וזה לדעתי ביאור הגמרא ריש פסחים: וכאור בוקר בעולם הזה יזרח שמש לצדיקים לעתיד לבא, אשר 

רש"י ור"ת נדחקו בה. ולפי זה כך פירושה, דכמו דאילת השחר שהוא קופץ כאיל, ומרגע לרגע יפול אור 

ר, כן יזרח שמש לצדיקים לעתיד לבא. שזריחת השמש בעולם הזה על אופן יותר בהיר ויש הוספה בהאו

אחד, מה שאין כן לעתיד לבא יהיה תמיד הופעה חדשה והשגות גדולות מרגע לרגע, במה שידעון מה 

שלא ידעו בידיעת השי"ת. ויתוסף להם הוספה והארה בכבודו יתברך מעת לעת, וכמו שאמר )תהלים 

חיל", שלא יהיה לתלמיד חכם מנוחה בעולם הבא, כך שיהיו רצים בהשגה פד, ח( "ילכו מחיל אל 

שהדמיון הוא בהוספת האור ומרוצתו  לקי בלי הפסק. ובזה הפרט יהיה כאור בוקר, -ובהארת אור א 

 !המתגדלת מרגע לרגע ואינו עומד על תכונה אחת. בינה זה

 תלמוד בבלי מסכת יומא דף נד עמוד ב

 .להיכל ראו כרובים המעורין זה בזהאמר ריש לקיש: בשעה שנכנסו נכרים 

 תלמוד בבלי מסכת יומא דף ט עמוד ב

. וכו' זרה, וגלוי עריות, ושפיכות דמים שה דברים שהיו בו: עבודהמקדש ראשון מפני מה חרב? מפני של

אבל מקדש שני, שהיו עוסקין בתורה ובמצות וגמילות חסדים מפני מה חרב? מפני שהיתה בו שנאת 

חנם. ללמדך ששקולה שנאת חנם כנגד שלש עבירות: עבודה זרה, גלוי עריות, ושפיכות דמים. רשעים 

בהקדוש ברוך הוא. אתאן למקדש ראשון, דכתיב ראשיה בשחד ישפטו וכהניה  היו, אלא שתלו בטחונם

במחיר יורו ונביאיה בכסף יקסמו ועל ה' ישענו לאמר הלא ה' בקרבנו לא תבוא עלינו רעה. לפיכך הביא 

עליהן הקדוש ברוך הוא שלש גזרות כנגד שלש עבירות שבידם, שנאמר לכן בגללכם ציון שדה תחרש 

 תהיה והר הבית לבמות יער. וירושלים עיין



Rabbi Lebowitz 

 א עמוד נו דף גיטין מסכת בבלי תלמוד

: ל"א, אתא. לגבאי בצינעא תא: ליה שלח, הוה זכאי בן יוחנן דרבן אחתיה בר דירושלים בריוני ריש סקרא אבא

 חזי: ל"א! לי קטלו מידי להו אמינא דאי, איעביד מאי: ל"א? בכפנא לעלמא ליה וקטליתו, הכי עבדיתו אימת עד

, בך ולישיילו עלמא כולי וליתי, בקצירי נפשך נקוט: ל"א. פורתא הצלה דהוי אפשר, דאיפוק לדידי תקנתא לי

 לרגשן דלא, אחרינא איניש בך ליעול ולא תלמידך בך וליעיילו, נפשך דנח ולימרו, גבך ואגני סריא מידי ואייתי

 מצד יהושע ורבי אחד מצד אליעזר רבי בו נכנס, הכי עביד. ממיתא קליל דחייא ידעי דאינהו, את דקליל בך

! דחפו רבן יאמרו: להו אמר, למדחפיה בעו! דקרו רבן יאמרו: להו אמר, למדקריה בעו לפיתחא מטו כי, אחר

, קטלא תרי מיחייבת: ל"א! מלכא עלך שלמא, מלכא עלך שלמא: אמר, להתם מטא כי. נפק, בבא ליה פתחו

: ל"א? לגבאי אתית לא אמאי האידנא עד, אנא מלכא אי, ותו! מלכא לי קרית וקא אנא מלכא דלאו, חדא

 והלבנון: דכתיב, בידך ירושלים מימסרא לא את מלכא לאו דאי, את מלכא איברא .אנא מלכא לאו דקאמרת

 הזה הטוב ההר: שנאמר, ק"ביהמ אלא לבנון ואין', וגו ממנו אדירו והיה': דכתי, מלך אלא אדיר ואין, יפול באדיר

: ליה אמר. שבקינן לא בן דאית בריוני? האידנא עד לגבאי קאתית לא אמאי אנא מלכא אי ודקאמרת; והלבנון

, יוסף רב עליה קרי. אישתיק? דרקון בשביל החבית את שוברין היו לא, עליה כרוך ודרקון דבש של חבית אילו

 ליה ושקלינן צבתא שקלינן: ליה למימר ליה איבעי, יסכל ודעתם אחור חכמים משיב: עקיבא רבי ואיתימא

, קיסר ליה דמית, קום: ליה אמר, מרומי עליה פריסתקא אתי אדהכי. לה שבקינן וחביתא, ליה וקטלינן לדרקון

 בעא, עייל לא לאחרינא למסיימא בעא, מסאני חד סיים הוה. ברישא לאותיבך דרומי חשיבי הנהו ואמרי

 טובה שמועה: דכתיב, לך אתיא טובה שמועה, תצטער לא: ליה אמר? האי מאי: אמר, נפק לא לאידך למשלפא

 תיבש נכאה ורוח: דכתיב, קמך ולחליף מיניה דעתך מיתבא דלא איניש ליתי? תקנתיה מאי אלא. עצם תדשן

 ולא: ליה אמר? לגבאי אתיתו לא אמאי האידנא עד, האי כולי דחכמיתו ומאחר: ליה אמר. עייל הכי עבד, גרם

 מידי מינאי בעי אלא, משדרנא אחרינא ואינש אזילנא מיזל: ליה אמר! לך אמרי נמי אנא: ליה אמר? לך אמרי

 רב עליה קרי. צדוק לרבי ליה דמסיין ואסוותא, גמליאל דרבן ושושילתא, וחכמיה יבנה לי תן: ליה אמר. לך דאתן

 והוא. זימנא הדא לשבקינהו ליה למימר איבעי, יסכל ודעתם אחור חכמים משיב: עקיבא רבי ואתימא, יוסף

 .הוי לא נמי פורתא והצלה, עביד לא האי כולי דלמא, סבר

 א עמוד מא דף סוכה מסכת בבלי תלמוד

 בן יוחנן רבן התקין המקדש בית משחרב. אחד יום ובמדינה, שבעה במקדש ניטל לולב היה בראשונה. משנה

 זכר דעבדינן לן מנא. גמרא. אסור כולו הנף יום ושיהא. למקדש זכר, שבעה במדינה ניטל לולב שיהא זכאי

 היא ציון לך קראו נדחה כי' ה נאם ארפאך וממכותיך לך ארכה אעלה כי קרא דאמר: יוחנן רבי אמר? למקדש

 .דרישה דבעיא מכלל - לה אין דרש, לה אין דרש



 ב עמוד ס דף בתרא בבא מסכת בבלי תלמוד

 אמר, יהושע' ר להן נטפל. יין לשתות ושלא בשר לאכול שלא בישראל פרושין רבו, בשניה הבית כשחרב: ר"ת

, מזבח גבי על מקריבין שממנו בשר נאכל: לו אמרו? יין שותין אתם ואין בשר אוכלין אתם אי מה מפני, בני: להן

 בטלו שכבר, נאכל לא לחם, כ"א: להם אמר? בטל ועכשיו, המזבח גבי על שמנסכין יין נשתה? בטל ועכשיו

 שכבר, נשתה לא מים. אחרים בפירות אפשר! בכורים בטלו שכבר, נאכל לא פירות. בפירות אפשר! מנחות

 נגזרה שכבר - אפשר אי עיקר כל להתאבל שלא: לכם ואומר בואו, בני: להן אמר. שתקו! המים ניסוך בטל

: דכתיב, בה לעמוד יכולין צבור רוב כ"אא הצבור על גזירה גוזרין שאין - אפשר אי מדאי יותר ולהתאבל, גזרה

 בו ומשייר, בסיד ביתו את אדם סד: חכמים אמרו כך אלא, כולו הגוי קובעים אתם ואותי נארים אתם במארה

, סעודה צרכי כל אדם עושה. הפתח כנגד: חסדא רב אמר. אמה על אמה: יוסף רב אמר? וכמה. מועט דבר

 מאי. מועט דבר ומשיירת, תכשיטיה כל אשה עושה. דהרסנא כסא: פפא רב אמר? היא מאי. מועט דבר ומשייר

 ראש על מאי'. וגו לחכי לשוני תדבק ימיני תשכח ירושלים אשכחך אם: שנאמר, צדעא בת: רב אמר? היא

 .חתנים שבראש מקלה אפר זה: יצחק רב אמר? שמחתי

 א עמוד מא דף סוכה מסכת( יק'סולובייצ ד"רי) שיעורים רשימות

 זכר שהם ז"בזה האבילות מנהגי את( ב ס) ב"ב' במס' הגמ כשמביאה. למקדש זכר דעבדינן ל"מנ -' בגמ. שם

 מנהג וכן, למקדש זכר מסויד בלתי הפתח כנגד אמה על אמה בו משייר בסיד ביתו את אדם כשסד כגון למקדש

". ימיני תשכח ירושלים אשכחך אם" הפסוק י"ע הטעם מבארת היא, למקדש זכר החתנים בראשי האפר שימת

 .למקדש זכר דאבלות ההלכות ואותן הפסוק אותו דידן' הגמ הביאה לא למה, קשה ולכאורה

 :דינים שני יש למקדש שבזכר ונראה

" ירושלים אשכחך אם" מהפסוק נלמד אלו דינים של היסוד, ב"בב' הגמ זוהי, למקדש זכר אבילות הלכות( א

 .חורבנה על ולהתאבל שהיתה כפי ירושלים לזכור והוא

 וזוהי, ב"ב, בבניינו כשיהיה המקדש את לבנו על להעלות היינו - למקדש הקשורות המצוות את לזכור דין( ב

 קיום אלא, העבר על אבילות חלות בכך אין", לה אין דורש היא ציון" מהפסוק אלו דינים יסוד. שלפנינו הסוגיא

 .יבנה כשהמקדש לבא העתיד שם על

 לה היו אשר מחמדיה כל ומרודיה עניה ימי ירושלים זכרה" איכה במגילת בקרא מרומז זה כפול שזכר ויתכן

 במקדש שנתקיימו המצוות היינו -" מחמדיה כל. "עליו והאבילות החורבן היינו -" ומרודיה עניה ימי". "קדם מימי

 .בבניינו כשיהיה המקדש ש"ע עתה אותן מקיימים ואנו מאז

 זכר אלא שאינה מכיון ז"בזה העומר ספירת על שהחיינו מברכים שאין( פ"ע' פ סוף) כתב מ"הבעה והנה

 זכר משום היא' ז כל לולב נטילת דגם, ותמוה. שהחיינו אומרים אין ולכך נפש עגמת בה דיש ומוסיף, למקדש



 .ללולב ספירה בין מ"הנ ומהו - שני ביום שהחיינו אומרים בשבת ראשון יום חל אם ז"ועכ למקדש

 - אבילות לשם המקדש חורבן את לזכור למקדש זכר ממצות היא מ"הבעה לדעת העומר דספירת ונראה

 שמונים ד"מ לחד ספירה של המצוה עצם את משנים וגם, שהחיינו אומרים אין כזו מצוה בכל; ב"דב כסוגיא

 ראייה. אבלות ולא שמחה בנטילתו ויש, בבנינו למקדש זכר מצות מהוה' ז כל לולב מאידך. שבועות בלי ימים

 שמחה יש דלולב דבהקפות משום כ"בביה הבימה את להקיף לאבל שאין כותב( ב"ס ס"תר' סי) א"הרמ, לכך

 בניית על - העתיד שם על היא זו למקדש זכר מצות. בנטילתו שהחיינו מברכים ולפיכך. בשמחה אסור ואבל

 '.ב ביום אותה מברך ראשון ביום שהחיינו בירך לא אם כן ועל, לבא לעתיד המקדש בית






































