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שיעור שנמסר ביום רביעי בהעלותך י"א סיון למחרת יום 
 פטירת אמו של מורינו הרב שליט"א מרת עטיא ע"ה 

היה   ניקנור  טוב  יום  אדר יום  שניצחו  אבי"ג  על   ,

]טוריינוס[   )אספסיאנוס(, ויום  החשמונאים את היָונים
, זה  ב

ֵאֶבל   יח(אדר  בי"ב  יום  דף  אחר)תענית  היה  זה  י , 
, זה כבר אחרי בימי שילטון הרומאים  מאתיים שנה 

, שמצאו בת מלך הרוגה, ואמרו שזה גהחורבן
, כשהרומאים  ורצו להרוג את כל היהודיםהיהודים  

ומידד   ואלדד  ֵאֶבל,  יום  זה  בלוד.  ]אולי שלוט 

ופפוס[  ולולינוס  לומר:  הרגו נכנסו    צריך  שהם  ואמרו 

,  כלל ישראל  זרה שנגזרה עלאותה ונהרגו ובטלו את הג
אז יום אספסיאנוס שזה י"ב אדר, זה יום אבל, 
של   יום  קינות,  של  יום  הספדים,  של  יום 

     מראי מקומות    
ב',בתלמוד הירושלמי    א  י"ג(  )תענית  ל',  ובמגילת    הלכה  תענית 

את  שניאץ  ניקנור,  ושמו  אחד,  יווני  צבא  שר  על  מסופר 
 ירושלים ונענש. וזה נוסח הסיפור במגילת תענית ל': 

  - ]תרגום: בשלושה עשר באדר  בתלת עשר ביה יום ניקנור.  
 יום ניקנור[ 

אמרו: ניקנור פולמרכוס של מלכי יון היה עובר לאלכסנדריאה  
ד ירושלם וכנגד בית המקדש,  , והיה מניף ידו כנגבכל יום ויום

ואהרסנה.   בידי  תיפול  מתי  ואומר  ומנאץ,  ומגדף  ומחרף 
והיו הורגין  חילותיו,  ירדו לתוך  יד בית חשמונאי  וכשתקפה 
עד שהגיעו לקרובין שלו, וחתכו את ראשם וקצצו את בהנות 
ידיהם ורגליהם, וחתכו את ראשו וקצצו את אבריו, ותלאום 

ה שדבר בגאוה, ויד שהניפה כנגד בית המקדש. אמרו: פ  כנגד
יהודה וירושלם ועל בית המקדש, נקמה זו תעשה בהם. יום 

 שעשו כן עשו אותו יום טוב. 
 מט, מובא הסיפור בנוסח זה: -בספר חשמונאים א', ז' מז

)לאחר הניצחון בקרב הגדול "היהודים לקחו את השלל ואת הביזה 

הימנית, אשר נטה  ראש ניקנור ואת ידו  , וכרתו את  עם צבא יוון(
בגאווה; הביאו את הראש ואת היד לירושלים ויתלום. והעם 
שמחו מאוד ויעשו את היום ההוא יום שמחה רבה, ויקבעו  

 לחוג בכל שנה את היום ההוא, שלושה עשר באדר".
תענית"   "מגילת  משבטלה  החורבן,  יום  אחרי  את  שקבעה 

ת בו, קבעו חכמים במקומו ניקנור כיום טוב שאסור להתענו
 את "תענית אסתר". 

 תענית יח, ע"ב  ב
את   ]יום[מאי   להרוג  טוריינוס  כשבקש  אמרו  טוריינוס 

לולינוס ופפוס אחיו בלודקיא אמר להם אם מעמו של חנניה  
כדרך   מידי  אתכם  ויציל  אלהיכם  יבא  אתם  ועזריה  מישאל 

סליחות. רש"י שואל איך זה יכול להיות שיום  
אסור   כי  ניקנור,  יום  לפני  זה  אספסיאנוס 
להספיד, ואם יום ניקנור זה יום של נצחון אז  

נוס זה  יום קודם אסור באבלות, יום אספסיא
 .)ראה כל הגמרא בנספח(אבלות  יום של

בלוד אחר שמצאו את    –, אמרו, היו שם  אומררש"י  

שני  בת המלך הרוגה ורצו להרוג את כל היהודים, באו  
אחים שאמרו אנחנו הרגנו אותה, והרגו אותם  
שלא   בשביל  מרצונם  ה'  קידוש  על  להירג  שבאו  וכיון 

ן לא ראתה  'איזכו לדרגה שאז  יהרגו את כלל ישראל  
שני האחים האלה הם לקחו    [-]קים זולתך',  אלו

את   לו שהציל  אמרו  נבוכדנצר  מיד  ועזריה  מישאל  חנניה 
נניה מישאל ועזריה צדיקים גמורין היו וראויין היו ליעשות ח

ידו   על  נס  ליעשות  וראוי  היה  הגון  מלך  ונבוכדנצר  נס  להם 
ואנו  ידו  על  נס  ליעשות  ראוי  ואינו  הוא  הדיוט  רשע  ואותו 
נתחייבנו כליה למקום ואם אין אתה הורגנו הרבה הורגים יש 

עולמו שפוגעין  לו למקום והרבה דובין ואריות יש לו למקום ב
בנו והורגין אותנו אלא לא מסרנו הקדוש ברוך הוא בידך אלא  
זזו   לא  אמרו  מיד  הרגן  אעפ"כ  מידך  דמינו  ליפרע  שעתיד 

 משם עד שבאו דיופלי מרומי ופצעו את מוחו בגיזרין: 
 פירש רש"י:  

הרוגי    )ב"ב דף י:( דוכתא    היא לוד והיינו דאמרינן בכל  -בלודקי'  
יכולה לעמוד במחיצתן בגן עדן ויש אומרין לוד אין כל בריה  

היהודים   ואמרו  הרוגה  שנמצאת  מלך  של  בתו  על  שנהרגו 
הרגוה וגזרו גזרה על שונאיהן של ישראל ועמדו אלו ופדו את 

 ישראל ואמרו אנו הרגנוה והרג המלך לאלו בלבד: 
 י מיתות בית דין:על חטא חייב -נתחייבנו הריגה 

 טרופולין של מלכים לשון שרים: שני שרים וכן מ -דיופלין 
 מקלות כמו גזירי עצים:  -בגזירין 

כך הוא, שאחר שמלך אספסיאנוס שבנו    ג רומא  סדר מלכי 
טיטוס,  בנו  מלך  השני,  המקדש  בית  את  החריב  טיטוס 
ולאחריו מלך טוריינוס הנקרא בלשון חז"ל גם טרכינוס שהרג  

ימיו מרדו  ]בלינוס ופפוס שעל זה עשו את יום טריינוס,  את לו
מאות   טוריינוס  הרג  ואז  התפוצות'  'מרד  את  היהודים 
הגדול   הכנסת  בית  את  והחריב  יהודים  אלפי 

את  שבאלכנסנדריה[ שהחריב  אדריאנוס  מלך  ולאחריו   ,
 ביתר והרג את עשרה הרוגי מלכות. 
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ראתה   לא  אין  אז  עליהם,  הכל  את 
אלוקים זולתך, כל אלו שהלכו באושוויץ, עין 
על  שנעקדו  אלה  זולתך,  אלוקים  ראתה  לא 
קידוש ה', הם זכו. אתמול היה היארצייט של  

 |.דאמא שלי, היא גם הלכה על קידוש ה' |

הבא,    נכנס מיד לעולםמי שנולד בחודש טבת 
הצ נקרת  בנקרת  אמונה,  תקעו  ה',  תורה  ור, 

אתי   טבת.  חודש  זה  טבת  (411)הצור  ,  גימטריא 
צּור'אתי' זה, "ִהֵנה ָמקֹום ִאִתי   ל הַּ ְבָת עַּ )שמות    "ְוִנצַּ

נקראת הצור, מי שזוכה לנקרת הצור,  , זה לג, כא(
הוא נכנס ישר לעולם הבא, כל חודש טבת זה  

נפ הרמב"ם  כי  הצור,  נתן נקרת  ר'  טר בטבת, 
שנפטר   מי  בטבת.  התניא  והבעל  בטבת, 
בטבת, כתוב בספר הקרנים נכנס ישר לעולם 

 |. ההוא יהודי טוב. לא חילוני | הבא, אם 

 ושיעור ב'

זה המנהג אצל אז כל אחד שחט את אשתו.  
החילונים. כמו עשיו, תמיד שאני בא למערת 

     מראי מקומות    

ה אתמול היה יום הקבורה שלה, יום האבל שלה. ז  ד
בליל  הלוויה  – באחד  בבוקר.  שישי  ביום  ה  היה 

יום הפטירה   –, זה  את הידיעה(אולי:  )קבלנו את הדירה  
ביום שישי  היה ביום חמישי, והגענו בשבע בבוקר  

אחד הייתה הלויה, זה היה עכשיו, שעה  לחיפה, ב 
את  והספקנו  השקיעה,  לשמונה  בעשרים  רק  זה 
האוטובוס לירושלים, היום רביעי י"א, בי' היה היום 

שע"ח, בחול  הולדת של אח שלי, שהוא נפטר בבת
המועד פסח, יו"ד זה היום הולדת של אח שלי, י"א 

ש אמא  של  הפטירה  נולדה   זה  שלי  אמא  לי, 

לקראתי,  בא  עשיו  אז  המכפלה 
כל הצר לי את  לו  ומספר  לו, פתחו  ות שהיה 

את הראש, יא מסכן, אני מתבייש לספר את 
של אמא שלו,  זה, את מה שהיה שם. בבטן 

תרוצצו", יעקב פתח לו את הראש, זה היה  "וי
או הוא  בכה,  ממש  הוא  דם,  למה  הכל  מר 

שיעקב    –הופכים את הסיפורים, ואחרי שהוא  

דם,  שלולית  נהיה  והכל  הראש,  את  לו  פתח 
בע לו  תפס  הלך  הוא  הוא  החיים  כל  אז  קב, 

יעק לי בעקב,  ב לעשיו, הוא  צולע, הוא תפס 
היה צולע כל החיים יא מסכן, יא מסכן, בסוף  
עוד גנבו לו את הברכות, את הבכורה, המסכן  

עשי היה  זה  ַוֵיְבךְ"אמיתי  קֹלֹו  ֵעָשו  "ַוִיָשא   ו, 

 . )בראשית כז, לח(

יעקב בכה כשהוא ראה, שקבר רחל זה רחוק  
שרחל  מ רצה  הוא  בכה,  הוא  זה  על  חברון, 

ה אתו במערת המכפלה, אז זה אי אפשר, תהי
לעתיד לבוא  אומר שקבר רחל    [-]רק לאה. אבל  

גלגול   שיהיה  המכפלה,  מערת  עם  התאחד 

שהתחילה   הראשונה, בתרע"ד,  העולם  מלחמת 
הולדת   היום  טבת  בכ"ט  נולדה,  היא  טבת  בכ"ט 

 שלה.
החילונים מסכנים, יש להם כבר ארבע חודשים    ה

שתי  כבר  שלהם,  הנשים  את  רוצחים  מובטלים. 
נשים נרצחו בשבועיים, אין להם שחרית, אין להם  
עם  היום  כל  להיות  מהדעת.  יוצאים  אז  מנחה, 

 . האשה, אז בסוף רוצחים אותה
 נראה שזה השיעור המשך של השיעור הקודם  ו

 מעוניין לפרסם כאן?

 058-3289-318צור עוד היום קשר במספר 
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ורחל למערת    מחילות,  תתגלגל 
המכפלה, וגם משה יתגלגל למערת המכפלה..  

 אהרן ומרים בֹהר ההר. 

 זשיעור ג'

היום שכל  בוכה,  עשיו  רק  בוכה,   הוא  בוכה, 
אומר   "ויבך",  כתוב  "ויבך"  שרק   [-]בוכה, 

כבר  לי,  ועושים  לי,  ועושים  לי,  עושים 
כתוב  חלשלוש,  עובר  הייתי  עובר,  כשהייתי 

לו   רוצץ  שיעקב  בקרבה"  הבנים    – "ויתרוצצו 

הכל  לעשו   הראש,  את  לו  פתח  הראש,  את 
לצאת  רצה  כשהוא  זה  ואחרי  דם,  התמלא 

לבר  הוא  מהבטן,  אז  לו,  אותו  יעקב    –וח  תפס 
 בעקב, ועד היום הוא צולע, מסכן.

של אדם הראשון   – י זה גנבו לו את הבגדים ואחר

, הוא נמצא בלי בגדים, אמא שלו  שגנב מנמרוד
רבקה לקחה את הבגדים האלו והלבישה אותם את    –

יעקב כשנכנס לקבל את ברכות מיצחק ואחר כך יעקב  

)דברים כב,    ָשה ה ְכִלי ֶגֶבר ַעל ִא , כתוב, ֹלא ִיְהיֶ   קברם

לבוש בגדים של , אני לא מבין, אסור לאשה לה(
צריכה   היא  מה  בשביל  את  גבר,  לעשו  לקחת 

, מה אין לה בגדים, אני הייתי קונה הבגדים האלו
 לה. לא יהיה כלי גבר על אשה.

למערת   לבוא  יכול  לא  כבר  אני  בקיצור, 
בוכה לי עומד שמה, ו עשו    –המכפלה, כי הוא  

ה.... הוא יוצא מהמערה. הוא יוצא מהקבר    כל  
שלו   אבא  במערת  יצ  –של  שקבור  אבינו  חק 

     מראי מקומות    
 נראה שגם זה השיעור המשך של השיעור הקודם  ז

ולבכות,  המכפלה לבכות  ומתחיל   .
ולבכות. ואני מרחם עליו מה אני יכול לעשות,  
ואת   מהקבר,  יעקב  את  להוציא  רוצה  הוא 
רבקה מהקבר יש עליהם כתבי אישום, אז הוא 

, הוא דיבר אתו,  עם משה דיין, הוא היה נפגש
שהוא   איך  המכפלה,  במערת  דיין  משה  עם 

חבר שלי, אתה הממשיך שלי, אתה ה   [-]כבש,  
לחפור,  דיין,  משה  לחפור,  התחיל  הוא  אז 
לחפור, לחפור, לחפור, עם החפירה זה משה  

 להוציא את יעקב, ללכת לבית דין.  [-]דיין. 

ַבַמ  ִמְתַנְבִאים  ּוֵמיָדד  "ֶאְלָדד  זה    ֲחֶנה" עכשיו 

, וממש אמרו דברים נוראים, אומרים  )במדבר יא, כז(
לא מת, משה עוד חי, ארבעים  משה מת, משה  

מת.   לא  הוא  מת  שמשה  כשאומרים  שנה. 
ת טֹוב ָוָרע ֹלא  אדם הראשון ה' אומר לו " עַּ דַּ ּוֵמֵעץ הַּ

ל ִמֶמּנּו ִכי ְביֹום ֲאָכְלָך ִמֶמּנּו  )בראשית ב,   מֹות ָתמּות" תֹאכַּ

, מתי זה מות תמות? זה עוד אלף שנה, אם (יז
מיד, אבל מות   , זה מידהוא אמר לו מות תמות  

 תמות, בסדר, לא תחיה מיליארד....  

השטן... אז איך הוא יהיה.... מסכן, יא מסכן, 
נכנס עכשיו לפרטים   אומר איך   [-]אנחנו לא 

צחוק מבן לעתיד לבוא  יהיה מותר ככה לעשות  
ה  גם  משטן,  צחוק  בצלם אדם,  נברא  וא 

מה ככה עושים ממנו צחוק,  אלוקים, אז מה, ל
נידון למוות, כל זה קראנו את    [-]אז הוא אמר  

 כל הפרק בכ"ה. 
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צריכים לגמור את הש"ס, שהרב לא  
מה   הש"ס,  את  גומרים  יום  כל  אז  נמצא, 
עם  האגדות,  כל  את  קוראים  עכשיו  הבעיה, 
הליקוטי הלכות, עם העץ חיים, עץ חיים בסוף  

היו    חל"ב  שער על המרגלים, איך שהמרגלים 
כים לדעת מאורות של אבא, הוא מסביר, וצרי

אולי: ]  )עולם( את זה, מה זה אבא, מה זה אמא, כי 

אורות    המרגלים[ זה  לאה  אבא,  של  אורות  היו 
 של אבא, ורחל זה אורות של אמא. 

אומרים בשיר הכבוד של שבת. קשר תפילין 
עהראה   ז'  בדף  גמרא  זה  א',  לעניו,  מוד 

בא   אדם  הקשר בברכות,  בשביל  רק  לעולם 

     מראי מקומות    
 עץ חיים שער לב פרק ד   ח

א"י אחר שאינם  ונבאר ענין המרגלים מה היתה כונתן לכנוס ל
מבחי' זו כנ"ל וגם משה ע"ה מה עלה בדעתו וגם למה הש"י 

לדעתך לך  שלח  וכמארז"ל  ההוא  בשליחות  נתרצה  אני    לא 
איני מצוה לך וגם לידע מה בחי' מרגלים בעצמם והשליחות 
והפעולה בעצמה מה עניינה ומי הם יהושע וכלב שהיו בכלל  

 המרגלים ויצאו אח"כ מכללם. 
יסוד אבא  אבל הענין ה בחי'  הוא  כי הנה נתבאר שמשה  וא 

ב' מטות  ואע"פ שהארותיו הם  ולמטה  ז"א מהחזה  שבתוך 
יתה כוונתו לתקן גם את רחל אע"פ  ודור המדבר כנ"ל עכ"ז ה

קיימת   המדבר  דור  שהארת  בזמן  אף  אמא  מהארת  שהיא 
ה' בחכמה   בסוד  ז"א  ותזדווג רחל עם  ויהיו שתיהן מאירות 

הנקר אבא  כי  ארץ  בתו  יסד  את  לאהוב  בטבעו  חכמה  א 
היחידה בין ז' הבנים כנזכר בספר הבהיר ולסבת תקון זה שלח 

 נ"ל מרגלים ההם אל א"י שהיא רחל כ
והנה המרגלים האלו הם ניצוצי הארת משה יסוד אבא אשר 
בהאירם ברחל הנקרא א"י נקרא מרגלים שהולכין לרגל ארץ  

ר כנ"ל לא להם כי שרשם אינם משם רק מהארת דור המדב
מיסוד  המשולחים  מרגלים  הנקרא  הניצוצין  אלו  בחי'  והנה 

 אבא אל רחל ארץ כנען הוא באופן זה.  
סוד אבא הוא מוקף ומסובב מן האורות דאמא  כי הנה נודע כי י

המגולים מהחזה ולמטה ונודע כי אורות דאבא יוצאין דרך פני 

תפילין, בשביל זה הוא בא לעולם, 
כתוב  תפילן,  המניח  כל  כתוב  זה,  בשביל 
יש   בשבת,  רק  תפילין  מניחים  שצדיקים 

 |.טמדרש פליאה | 

על כל פנים, עכשיו אנחנו מדברים על הנידון 
ב וירח  דום  בגבעון  שמש  אז  עמק למוות, 

ב שגר  מי  אז  את איילון,  להזיז  יכול  גבעון 
ש. "שמש בגבעון דום וירח בעמק איילון, השמ

השמש הולכת למערב, היא   )הנה, השמש עוד לא שקעה(
 . הולכת, רואים את לוד 

בשעה שמשה קידש את הלויים ציוהו ה' לגזז את כל  
ע קורח  אשת  קצפה  כן  ועל  ולהניפם,  משה  שערם  ל 

אל   ולחוץ  ז"א  אחורי  דרך  יוצאין  דאמא  ואורות  ולחוץ  ז"א 
חל. והנה כמש"ל כי ביציאת אורות דאבא דרך פני ז"א ולחוץ  ר

ומוציאן   פנים  שכנגד  מה  אמא  באורות  פוגע  ביעקב  להאיר 
חוץ ביעקב ודור המדבר באופן כי גם ביעקב יש קצת  עמו ל

מצד  העומדין  דאמא  אורות  בהיות  כך  הנה  דאמא  אורות 
להאיר  ללכת  האחור  אל  לחזור  רוצין  דאבא  ביסוד  הפנים 

פוגעים ביסוד דאבא ובוקעין אותו ועוברין בתוכו ווצאין ברחל  
הנקרא  אבא  של  ניצוצין  ענין  וזהו  רחל  הנוקבא  אל  לחוץ 

יסוד  מרגלים   מבחי'  שהוא  הארץ  את  לתור  משה  ששלח 
דאבא כנ"ל. והנה בכח אלו הניצוצין והארות של משה הנקרא 
ידו יתוקן רחל ותחזור עם   מרגלים חשב משה שבכחם ועל 

פ אפילו בזמן שדור המדבר קיים כי גם האורות האלו ז"א פב"
 משם הם. 

וז"ס הפסוק שאמר שלח לך אנשים כלומר משלך כי אנשים  
שלך ומניצוצית שלך הם כנ"ל והנה לא עלה בידו תיקון אלו  

המרגלים   אלו  ע"י  אז  להתתקן  לרחל  אפשר  היה  לא  כי  זה 
ולת  בלבד בזמן דור המדבר לכך מתו כולם ולא נכנסו לארץ ז

 יהושע וכלב לסבה שנבאר בע"ה: 
ש  ט להניח    [-]כתוב  נודר  הוא  אז  מצרעת,  תפילין שיוצא 

 אז מניחים פעמיים תפילין.  [-]בשבת, ובסוף 
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לגזוז פיאות זה לא פשוט, אני    ואמרה
שם, אם הייתי שם הייתי נכנס בו עד    לא הייתי

ף, מה? מה פה זה נאצים? זה אושוויץ? מה הסו
לא   הזה,  הדבר  פירוש  מה  פיאות,  לגזוז  זה 
הפיאות!   את  גזזו  לא  לעשיו  אפילו  מבין! 
גוזזים פיאות? גם עם זקן? אחרי זה מעיפים 

מט מאה  לגובה,  לגובה,  אותו  אחד  כל  ר 
נק במנחה  שבת  שתק,  לא  קרח  רא  בקיצור, 

פרשת קורח, אמר אני לא מסוגל לשתוק, אני  
אכנס    [-]לי  לא, או אני  לא,  אני  יכול לשתוק, 

כהן  להיות  תפסיק  עכשיו,  הסוף  עד  באהרן 
כל   את  לי  לוקח  זה,  להיות  תפסיק  גדול, 
הסוף   עד  יודע  אני  שותק,  לא  אני  המשרות, 

אכנ אני  אישום,  הפעם,  כתב  יהיה  אני,  בו,  ס 
פת לי, עד הסוף אני יהיה מאסר עולם, לא אכ 

 אכנס. 

 שיעור נוסף 
ברות,   זה  והחרוסת  בלאה,  זה  הסדר  ליל  כל 

אחרי בשבועות  ומסיימים   רות,  במגילת 
חמישים יום, כי העיקר זה ברות, זה העיקר, כי 
רות חיה על קידוש ה', בסוף מלך מואב רצח 

א מואב  מלך  את  אותה,  רצח  הוא  כן,  רות,  ת 
לם ברחו משאול, כולם, את רות, את ישי, כי כו

חה עם  אז הוא, הלכו לארץ מואב. כי היו משפ
מואב. היא הייתה בת עגלון רש"י מביא שהוא  

 הלך לחנון, חנון מת, אז הוא הם היו משפחה. 

שיעור יום ה' המשך 
 בהעלותך מהעלון שבת "קרח"  

מהמטו דקות  עשרה  שמונה  הראשון, עבר  ס 
ו אז ברחו, שלוש מאות אלף איש, וניצלו, ניצל

שהכל  אמרו  הרמקולים  כי  בטוח,  ממוות 
תאונ וזה  לב,  בסדר.  לשים  ולא  מטוס,  ת 

בשגרה.   להמשיך  יכולים  ולהמשיךבשגרה, 
שגרה זה הפך משפיות. אבל אף אחד לא רצה  
להאמין. אבל אי אפשר להשתמש במעליות, 

מעליות בערו  כי כבר כל האש התלקחה, כל ה 
היו צריכים לרדת במדרגות, שלוש   באש, אז 
שמונה   תוך  במדרגות,  ירדו  איש  אלף  מאות 

הגי דקות  רק  עשרה  נהרגו  בסוף  למטה,  ע 
מאה שלושים ושש.   –שלושת אלפים, יהודים  

אנשים   אלף  עשר  יש  אז  אלף.  עשר  במקום 
עשר   שלו,  הסיפור  עם  זה  אחד  כל  שניצלו, 

, על כל אלו שניצלו אלף סיפורים יש. צריכים
אומים  מהשואה, ביידיש, בעברית, במגדלי הת

עבדו עשר אלף יהודים, הערבים תכננו את זה,  
היה  ליום   השנה  ראש  סליחות,  של  שלישי 

היה   לא  כבר  שבת  במוצאי  עוד  שני,   ביום 
 אווירונים. 

נסע על אווירון שנסע לטשקנט.... והוא בא כל  
הילד כל  עם  לאומן  הנכדים, שנה  כל  עם  ים 

אבל לא היה מטוסים, אין מטוסים, אז בדיוק 
ס מטשקנט שנוחת בקייב, וזה בדרך, היה מטו

ולכל   ולאשתו,  לו  שנשארו  המקומות  זה  כי 
הגיע  הוא  הגיע,  הוא  ככה  הילדים.  העשרה 

 כבר לא תהיה לבד!!! -בבידוד? הכנס את דברי מורינו הרב שליט"א לבית 
 העלון מידי שבוע בתיבת הדואר שלך  הירשם עוד היום למנוי וקבל את

 ₪ בחודש 20בהשתתפות סימלית של 

 050-4120-653להרשמה נתן לפנות לר' אהרון שושן  טל' 
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היה   כבר  ובלילה  בבוקר,  בשמונה 
 ראש השנה, בשבת.  

שביום שלישי זה היה האסון    עכשיו מדברים,
לתשיעי   עשרה  באחת  בניני    – הגדול,  אסון 

 . התאומים

 אחד הנכדים:  

י ראש השנה והיה מניעות קשות  ה לפנזה הי
  לנסוע לאומן

 מורינו הרב שליט"א:  

בראש השנה, כן זה היה ביום ראשון, שמעון  
היום   כל  אצלנו  זה.  את  לי  אמר  רובינשטיין 

אוטובוסים,   להם. מפוצצים  אכפת  לא  בכלל 
הוא אמר שכל אלו שנסעו לפני שבת הצליחו  

ה  ולא  הגיעו,  עשירית  אולי  בפועל  יה  להגיע, 
ובקושי   סגורים,  היו  השמים  בכלל,  מטוסים 
מצאו מקום באיזה מטוס, אחד מאלף ושתיים 

יום מרבבה.   שכל  מרגישים  איך  לנו  תגידו 
וס או  מתפוצצים לנו אוטובוסים, כל יום אוטוב

מטר  עשר  היה  דוב'לה  התפוצץ,  שתיים 
מהאוטובוס שהתפוצץ ליד זוויעהל, הוא יצא  

,  יוסף קארו  –וסף  מהבית של רייכר ברחוב בית י
בדיוק הוא ראה איך שהאוטובוס מתפוצץ מול 

     מראי מקומות    
 תענית פרק ד משנה ח י

לישראל  טובים  ימים  היו  לא  גמליאל  בן  שמעון  רבן  אמר 
ירושלם   בנות  שבהן  הכפורים  וכיום  באב  עשר  כחמשה 

שא לבן  בכלי  כל יוצאות  לו  שאין  מי  את  לבייש  שלא  ולין 
לות בכרמים הכלים טעונין טבילה ובנות ירושלים יוצאות וחו

ומה היו אומרות בחור שא נא עיניך וראה מה אתה בורר לך 

אז,   9העינים שלו, הוא היה ילד בן  
 זה נס שהוא נשאר בחיים, בשנת תשס"א. 

ת השני. כי עכשיו בחוץ לארץ שוחטים אחד א
פשוט  עכשיו,  הלבנים  את  שוחטים  הכושים 
הסוהרים   שוטרים.  פוצעים  אותם,  שוחטים 

עד יום ראשון אסור להם  עכשיו הגיעו, דרוזים,  
ללכת. כל סוהר זה שלושה ימים. אסור לצאת 

עושים חסדים,  בגלל הקורונה, הדרוזים   יותר 
סו בשמונה  כי  הקלות,  עושים  את  יותר  גרים 

מאם   חוץ  עשר,  עד  מדבר  אני  הטלפונים, 
חמישה  עד  דברתי  אתמול  נגמר,  הכרטיס 

 לעשר.

 אחד הנכדים:  

, זה חלק  שהדרוזים חייבים להגיד את האמת
 מהעשרת הדברות שלהם 

 מורינו הרב שליט"א:  

עשרת  שמענו  הדברות,  עשרת  זה  עכשיו 
בלילה   חמישי  ביום  השבועות(הדברות  קראנו   )חג 

עש "בעטרה את  כתוב  מחדש,  הדברות  רת 
זה    )שיר השירים ג, יא(שעטרה לו אמו ביום חתונתו"  

זה   החופה,  זה  תורה  מתן  תורה.  מתן 
אירוסין זה פסח.  היחוד, וה . זה חדר  יהקידושין 

עיניך במשפחה   בנוי תן  עיניך  שקר החן   )משלי ל"א( אל תתן 
והבל היופי אשה יראת ה' היא תתהלל ואומר תנו לה מפרי  

ג'(שערים מעשיה וכן הוא אומר  ידיה ויהללוה ב צאינה    )שיר 
טרה לו אמו ביום וראינה בנות ציון במלך שלמה בעטרה שע

וביום  תורה  מתן  זו  חתונתו  ביום  לבו  שמחת  וביום  חתונתו 
 שמחת לבו זה בנין בית המקדש שיבנה במהרה בימינו אמן: 

 מעוניין לפרסם כאן?

 058-3289-318צור עוד היום קשר במספר 
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את  עושים  יום  חמישים  אחרי 
העביר   הכלה,  את  לוקח  אדם  ה',  עם  החופה 
אותה את הנהר, העביר אותה את האוקיינוס, 

אחרי  את   זה  ואחרי  אותה,  העביר  הנילוס 
חתונתו.   ביום  החופה,  יהיה  יום  חמישים 
עשרת   זה  חתונתו  הכתובה.  זה  הלוחות 

בו זה כבר בית  הדברות, מתן תורה, שמחת לי
המקדש. כי היו צריכים באותו יום שייבנה בית 

 המקדש, באותו יום.  

מיכה,   פסל  עם  הלכו  הם  זכו,  לא  הם  רק 
כי כתוב   בן  ומתלוננים!  וכלב  נון  בן  "ויהושוע 

 "נשאו" , מה זה 'חיו', שהם  )במדבר יד, לח(יפונה חיו"  
את המתלוננים, זה האספסוף ועדת קרח,    (?)

ז  המרגלים  הפסיד  אבל  הוא  מי שבכה,  כל  ה 
הנחלה,   את  שלו,  הירושה  וכלב את  ויהושוע 

הם   ולכן  צלפחד  -"חיו".  "בחטאו    בנות  אמרו 
תלוננים  מת", צלפחד לא חלק על משה, כל המ

הגיעו  לא  וכל מי שחלק על משה  והמרגלים 
ויהושע  את  ,  יאלנחלה  כלב  המרגלים  חלק 

     מראי מקומות    
 בבא בתרא דף קיח עמוד ב  יא 

מילי? אמר עולא,  יהושע וכלב נטלו חלקם. מנהני    -מרגלים  
האנשים  מן  חיו  יפנה  בן  וכלב  נון  בן  "ויהושע  קרא:  דאמר 

אי חיו? אילימא חיו ממש, והא כתיב קרא אחרינא:  ההם", מ
ולא נותר מהם איש כי אם כלב בן יפונה ויהושע בן נון! אלא  
מאי חיו? שחיו בחלקם. מתלוננין ועדת קרח לא היה להן חלק  

יהושע וכלב    -נים ועדת קרח  בארץ. והתניא: מרגלים, מתלונ
לא נטלו חלקם! לא קשיא: מר מקיש מתלוננים למרגלים, מר  

במדבר   מת  אבינו  דתניא:  למרגלים;  מתלוננים  זה    -מקיש 
זה עדת מרגלים, הנועדים    -צלפחד, והוא לא היה בתוך העדה  

ה'   קרח    -על  בעדת  מתלוננים,  מקיש   -אלו  מר  כמשמעו; 
מקיש מתלוננים למרגלים. וא"ל מתלוננים למרגלים, ומר לא  

התחלק  זה  והמתלוננים,  קיבלו, 
שבטים, כל זה רש"י מביא  לכל ישראל, לכל ה 
 בבבא בתרא קי"ט. 

כי הגמרא אומרת, מה הפירוש משה רבינו לא 
ירושה?   בדין  נחלות,  בדין  שהוצרך יודע  עד 

צלופחד   בנות  חמשת  של  דינם  מה  ה'  את  לשאול 

זה? ארבעים  שבקשו את נחלת אביהם בארץ,   מה 
בנות?   היה  לא  שרק  שנה  משפחה  יש  אם 

הי לא  שנה  ארבעים  מה?  בנות,  בנות,  רק  ה 
שהיה   שונים  סיפורים  מספרת  רק  הגמרא 

 [ -]בנות 

בנות  רק  לו  היה  ששן  הימים  בדברי   יבכתוב 
כמו והוא שחרר את עבדו ירחע ונתן לו את בתו  

שכתוב "ְוֹלא ָהָיה ְלֵשָשן ָבִנים ִכי ִאם ָבנֹות ּוְלֵשָשן ֶעֶבד  
ִיֵתן ֵשָשן ֶאת ִב  ְרָחע: וַּ ְבדֹו ְלִאָשה  ִמְצִרי ּוְשמֹו יַּ ְרָחע עַּ תֹו ְליַּ

ָתי:" עַּ ֶאת  לֹו  ֵתֶלד  לד  וַּ ב,  הימים א'  במרוקלה(-)דברי  אין  ,  ו 
לא  גרים,  עם  מתחתנים  לא  גרים,  כזה  דבר 
מקבלים גרים, שילכו למדינה אחרת, כי אפילו  

זה פגם בגנים, בסוף   יגאחרי חמש עשרה דורות 

איכ למרגלים,  מתלוננים  דמקיש  ולמאן  לאביי:  פפא  פול רב 
יהושע וכלב וירתו לכולה א"י? א"ל: מתלוננים שבעדת קרח 

 קאמרינן. 
 דברי הימים א פרק ב "ולא היה לששן בנים כי אם בנות" יב
 רש"י דברי הימים א פרק ב   יג

כאן אמרו בתך מ  -"ויתן ששן את בתו לירחע עבדו לאשה"  
ביבמות  חכמים  אמרו  ומכאן  לה,  ותנהו  עבדך  שחרר  בגרה 

מן בגר עד ט"ו דורות, וט"ו דורות הם מן עתי ירושלמי אל תא
ומדרש   ירחע.  עם  דורות  ט"ז  וי"א  ישמעאל.  עד  המצרי 
רבותינו אפשר כן שהי' מזרע המלוכה והלא ישמעאל מזרע 

 ך: ירחמאל היה ולא מן רם אלא שהעביר מזרעו למול
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הוא יחלוק על הצדיקים, הוא יגיד...  
ברי הימים פרק ד', מ"ה,  ישמעאל בן  בספר ד

א נתן  שושן  מירחע,  בא  לירחע  נתניה  בתו  ת 
אותו וגם אחרי חמש    שהיה עבדו, הוא שחרר

עשרה דורות זה פגם, הוא הרג את כולם, ואת 
אחיקם  גדליה   הדור,  בן  צדיק  שהיה  הרג,  הוא 

 .ידשעליו צמים את צום גדליה הוא היה כמו רבינו, 

בי נחמן לא היה שואה,  אם היו אומרים בזכות ר
אם עשרה יהודים אומרים בזכות רבי נחמן אז 

א היו  אדמו"רים  עשרה  שואה.  ומרים  אין 
בזכות רבי נחמן לא הייתה שואה, כל העבודה 
נחמן,  רבי  בזכות  יגידו  יהודים  שעשרה  זה 
עשרה יהודים שהם לא ברסלב, הרבי אמר, אם  

-)הבערדיטשובער היה מדליק לו את הלולקע 

שאחד  (מקטרת  זה  העיקר  בא משיח.  היה  מיד   ,
 שהוא לא ברסלב, מאמין ברבינו. 

 אחד הנכדים שואל:  

 פשקווילים צריך לאסוף את זה?   אם רואים

 מורינו הרב:  

אחר.   שמישהו  שלנו,  ענין  לא  זה  לא,  לא, 
 הנכדים בכלל לא צריכים להתערב בזה בכלל, 

אחד הנכדים מוסיף, שעכשיו דווקא בכל הארץ קונים  
  .ספרים של הרב כפול ומכופל מלפני כן

 

     מראי מקומות    
 פרק חמישי  -הלכות תעניות רמב"ם זמנים   יד

 מורינו הרב:  

רים התושבים היהודים שג  –היינו בהולנד, כל אלה  

בזכות  שם   ואלה,  ג'קי  הנהגים,  אלי,  שהגיעו 
הטלוויזיה. התחילו להתענין מי זה הרב ברלנד.  

ה  חלק, נהגי  הגיעו  גויות,  עם  נשואים  מונים, 
צרי לא  בכלל  גיירו אותם.  ך  נפרד מהם, חלק 

את   שירמסו  בארץ,  שיהיה  איתם,  להתעסק 
קַֹרח ַוִיַקח  א(  זה,  טז,  עצמו )במדבר  את  לקח  הוא   ,

השני, משה בכלל לא ענה לו. משה, הוא    לצד
הלך לעשות שלום, בכלל אי אפשר להבין את  

 זה, משה בא לבקש סליחה. 

 אחד הנכדים:  

עם   במקסיקו  גר  היה  שהוא  לי  סיפר  אחד 
וויזיה וראה את הרב.  רע" והסתכל בטל- "חבר

והיום    ראה כזו קדושה, עזב את הכל ובא לפה. 
זה בעצרת    הוא מתפלל כל הזמן, וסיפר לי את

 בקבר רחל. 

 מורינו הרב:  

לבד  זה  כל  עושים,  שהם  ה'  קידוש  הכל  זה 
 מתפוצץ להם בפנים. 

סיפרנו את הסיפור של הבן אדם הזה. שהוא 
י אמר שהוא סוג כלב. הוא חתול. הוא אמר אנ

אב   כיבוד  דין  אין  ולחתול  מהחתול,  נולדתי 
לפני   ויום  יום  שנפלו  ואם,  התאומים,  מגדלי 

נ קודם,  היה(גיד  אחד  באמת  בניני   –זה    )וכך  נפילת 

ג  ב. ֶנֱהרַּ ֶשבֹו  ְבִתְשֵרי  ְשִליִשי  יֹום  ֵהן  ֵבן    ְוֵאּלּו  ְלָיה  ֲאִחיָקם ְגדַּ
ִנְשָאָרה ְוִסֵבב ְלָהָתם ָגלּוָתן ֶחֶלת ִיְשָרֵאל הַּ ת גַּ  . ְוִנְכבַּ

file:///C:/Users/This_User/OneDrive%20-%20שביבי%20אור/מסמכים/ToratEmetUserData/Temp/his_temp_9_0.htm%23הלכות%20תעניות%20-%20פרק%20חמישי!
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היה יום שלישי, אז זה היה  התאומים  
יום שני, הוא היה  במונסי, נמצא במונסי היה  
באיזה שטיבל כזה עם כמה בעלי בתים באים  

מי, במנחה מעריב, פתאום  לשמוע שם דף היו
משנה   לא  שלו,  הבן  את  למצוא  החליט  הרב 
במשרדים,  שמה,  במנהטן  הבן,  איפה 

ליארדיסט, הולך לו בחיים, הוא הולך למצוא  מי
מאות   שש  איזה  עושה  הוא  טוב,  הבן.   את 
במגדלי  שם  המשרדים,  לכל  טלפונים 
סבא   בשם...  יהודי  מכירים  אתם  התאומים, 

קראו לו, קראו לו על שם  שלו... לא יודע איך ש
סבא שלו, אז קראו לו כך וכך. ואתמול הסבא  

 וויה שלו. נפטר, והוא רוצה שהוא יבוא להל

אחרי שש שעות הוא תפס אותו, הוא אומר לו  
תעזוב, זה לא מענין אותי, זה לא שייך אלי, אני  
נולדתי מכלב, אבא שלי זה בשבילי כמו כלב,  

כלום, לו  חייב  לא  אני  חתול,  הולך,    כמו  הוא 
מביא   שהוא  לפני  אותי  שאל  לא  בכלל  הוא 
לא  ילדים,  חוצפה, שמביאים  זה  אותי, בכלל 

ים איתם אליהם בכלל אתה מבין את מתייעצ
החוצפה, הילדים ממש מסכנים, אולי הוא לא  
רצה לבוא לעולם, אולי סתם הביאו אותו בכח.  
אולי הילד יצא בעל מום, אולי הילד יצא עני, 

א בלי מזל, תתייעץ אתו, תשאל אולי הוא יצ
אומר,   הוא  לעולם,  לבוא  מוכן  הוא  אם  אותו 

הוא הביא אותי.  הוא בכלל לא התייעץ איתי,  
שלי,  המזל  זה  אז  מיליארדיסט,  נהייתי  נכון, 
לעולם   לבוא  אם  אותי  שאל  הוא  מה,  אבל 

 בכלל, כזו חוצפה. וכזה אבא רשע יש לי. 

אחרי  אותו,  עוזב  לא  הרב  בקיצור 
מצא אותו אחרי שש שעות של מיליון  שהוא  

לבוא טלפ חייב  אתה  לו  אומר  והוא  ונים 
ל לבוא  חייב  ואתה  לא  להלוויה,  שלך.  אבא 

לא   והוא  כלב,  לא  הוא  שלך  אבא  לך,  יעזור 
חתול, אולי אתה כלב, אבל אבא שלך, וודאי  
לא כלב. הוא אמר טוב, אבל תבוא, אני צריך  
אחד   לי  יש  במשרד,  לתשע  ברבע  להיות 

ליונר שקבעתי, אם אני יאחר אותו, הוא ילך מי
לתשע.  רבע  עד  אמר  הוא  אחר,  למישהו  לי 

אביו   לו  מתחילה   בטחעונה  בשבע  שנגמור, 
הלוויה, תוך רבע שעה נגמור אותה, עוד תגיע  
בשמונה  וחצי, שמונה ורבע  תגיע. הוא אומר 
הלוויה   שעה,  רבע  קבענו  אבל  בא,  אני  טוב, 

 רבע שעה.  

הקברות, קוברים,  מגיעה לבית  איך שהמיטה  
וזהו. אומרים אל מלא רחמים, וזהו. לא צריך 

הוא מ  סכימים, חתום יותר מרבע שעה. טוב, 
. טוב הוא מגיע שזה יקח רבע שעה אצל עורך דין  
הבן הזה שהוא טען שהוא    -  ללויהבדיוק בשבע  

ובשבע,  המיטה,  את  ומביאים  כלב,  בכלל 
והתחיל כשכבר קברו, והרב נכנס להתלהבות  

"א עם  -להגיד  מנגינות,  עם  רחמים"  מלא  ל 
ניגונים, עם בכיות, ועוד הספד, איזה צדיק זה  

חיים לא הפסיד דף היומי, אפילו שהוא ב היה,
היה בעל מלאכה פשוט, לא הפסיד שום דף  
יומי בחיים, הוא התפלל תפילה במנין בציבור,  
והוא היה יהודי ששמר על כל ההלכות, איזה  

חצי של  איפה    הספד  התפוצץ,  והבן  שעה, 

 מעוניין לפרסם כאן?

 058-3289-318צור עוד היום קשר במספר 
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הדתיים  כל  שלו,  ההבטחות 
רבע  לי  אמר  שקרנים,  הרבנים  כל  שקרנים, 

עכשיו כבר שמונה ורבע, כבר רבע  שעה, וזה  
שעה  רבע  עוד  עולם,  של  רבונו  לתשע, 
מיליון  הפסדתי  עכשיו  מגיע,  הזה  המיליונר 

 דולר, וואי! 

בדיוק,  לתשע  ברבע  לאוטו,  נכנס  שהוא  איך 
מהבית עוד    בורח  הוא  אולי  בריצה,  קברות 

פותח ברבע לתשע    יתפוס את הבן אדם הזה,
נס בקומה  את הדלת, הרדיו מודיע שמטוס נכ

מגדלי  אין  התמוטט,  והכל  השמונים 
התאומים, אין כלום. הכל קרס. הוא רץ לרב,  
מחבק אותו, הצלת לי את החיים, עכשיו אני  

רואה שהתורה שלכם תורת אמת.  
ה, נולדתי מכלב? נולדתי מיד אני עושה תשוב 

 מאבא קדוש. 

עכשיו כל החילונים הורגים את הנשים שלהם, 
ה  את  רוצחים  כבר  כפשוטו,  שלהם,  נשים 

להם  אין  כן,  עבודה,  אין  חודשים  ארבעה 
ילדים.   מביאים  לא  להוסיף]ילדים,  צריך  :  אולי 

יש[ להלביש   לחרדים  צריך  הוא  ילדים  עשרה 
למני אותם  לקחת  אותם,  לחנך  ]אבל ן,  אותם, 

כלבים    לחילונים[ להם  יש  ילדים,  להם  אין 
במקום ילדים, תוכים, פעם עוד גידלו כלבים,  

גדלים תוכים, אז עכשיו שלא עשני היום מ 
 גוי, שלא עשני חילוני, צריך להוציא ברכה.  

 נספח 

 תענית יח, ע"א 
ההלכה   פסק  בענין  ודנה  הגמרא  ממשיכה 

טובים    במחלוקת רבי מאיר ורבי יוסי האם הימים
שנכתבו במגילת תענית אסור להתענות ולהספיד 

 ם. יום לפניהם ויום לאחריה

כשם שאמר לעיל ר' חייא בר אסי בשם רב,    וכן,

אמר   ]שם חכם[  באליגם    אמרשהלכה כרבי יוסי, כך  
]בשמו של רבי חייא    רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן

יוחנן[ רבי  של  בשמו  שאמר  אבא,  יוסי:  בר  כרבי   ,הלכה 
 אסור.   -שבין לפניו ובין לאחריו 

]אסביר לך    אמר ליה רבי חייא לבאלי: אסברא לך

יוחנן .  הדבר[  את רבי  אמר  יוחנן[   כי  רבי  אמר    ]כאשר 

]לענין אותם   אדלא להתענאה  -  הלכה כרבי יוסיש

אמר את    -ימים טובים שנאמר במגילת תענית שאין מתענים בהם  

לפניהם  דבריו[ בין  להתענות  שאסור  ובין . 
ם ימים ששנינו שאסור לאחריהם. אבל לענין אות

יוסי,   כרבי  אין הלכה  בהם,  שאמר שבין להספיד 
כרבי  הלכה  אלא  אסור.  לאחריהם  ובין  לפניהם 

 מותר.    -מאיר, שרק לפניהם אסור. אבל לאחריהם  

]וכי אמר רבי   ומי אמר רבי יוחנן הכיתמהה הגמרא: 

כך[ יוחנן?  יוחנן  רבי  בפסיקת והאמר  הוא  כלל   :

]הלכה כאותה משנה שנשנתה    הלכה כסתם משנהלכה:  ה

  א שאמר את הדברים שנשנו בה[בסתם, בלי שצויין שמו של התנ
גבי קריאת מגילה:    תנןהרי  ו אף  במסכת מגילה, 

שאמרו פי  קריאת    על  שזמן  שלמרות  חכמים, 

המגילה הקבוע הוא ביום י"ד באדר לבני הפרזים, 
לב באדר  ט"ו  מקרים  וביום  ישנם  המוקפים,  ני 

הכפרים    מקדימיןשבהם   בני  כגון  קריאתה,  את 
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מכל   (ב ע"   ,יח),  ילה[]כמבואר שם, בתחילת מסכת מג
 . מותרין בהספד ותעניתמקום, 

במשנה ]מתי[  אימתועתה,   שנינו  ימים  אילו  על   ,

 שמותרים בהספד ותענית?  

]בבני הערים    בני חמיסרשמדובר ב  ]אם נאמר[  אילימא

וקא קרו ליה ,  ת חומה, שזמנם בחמשה עשר באדר[המוקפו
עשר[  בארביסר בארבעה  המגילה  את  קוראין  שהם  , ]ובאופן 

]שהוא מוקף  כגון שאדם שמתגורר באופן קבוע בכרך  

באדר,   חומה[ י"ד  ביום  קריאתו  שזמן  לכפר,  הלך 
כי   בי"ד,  עמהן  קורא  כרך  בן  שאותו  הוא  שהדין 

שאינ בעיירה  אחד  ליום  אף  שנמצא  ה  אדם 
 מוקפת, קרוי "פרוז בן יומו", וקורא עמהם.  

בן כרך,   ]וכי אכן מותר[  ומי שרילומר כך. כי  אי אפשר  

י"ד?   ביום  ותענית  בהספד  ט"ו,  ביום  שזמנו 
כתוב[  והכתיב ארבעה   ]והרי  יום  תענית:  במגילת 

]ימי    עשר בו ויום חמשה עשר בו יומי פוריא אינון

 .  הספיד בהם[]שלא ל דלא למיספד בהון, הפורים הם[

פד  ויש להבין, לשם מה שנינו שם שאסורין בהס 
שקוראים  הפרזים,  לבני  לאסור  אם  ותענית. 
בארבעה עשר, תענית והספד ביום ארבעה עשר, 
תענית   עשר,  בחמשה  הקוראים  הכרכים,  ולבני 

אין הדבר נצרך. שהרי   -והספד ביום חמשה עשר  
אותם   "לעשות  במגילה:  בפירוש  ימי כתוב  ]את 

שאסור   רים[הפו והיינו  ושמחה",  משתה  ימי 
 ואמר רבא: לא נצרכאבהם!  להתענות ולהספיד  

דהיינו,    של זה,היום    אלא לאסור את,  ]אין הדבר נצרך[

  - את יום חמשה עשר, שהוא זמנם של המוקפין  
בהספד   בזה, אסורים  הם  שאף  הפרזים,  בבני 

 אתכן להיפך. לאסור  וותענית ביום חמשה עשר.  

זה,היום   עשר,   של  ארבעה  יום  את 

מוקפין. שאף בבני ה  בזה,שהוא זמנם של הפרזים,  

עשר.   ארבעה  ביום  ותענית  בהספד  אסורים  הם 
הרי לנו שכולם, בין המוקפין ובין הפרזים, אסורים 
 בהספד ובתענית בין ביום י"ד באדר, ובין בט"ו בו! 

הכפרים,    ואלא באנשי  שמדובר  נאמר,  מה 

ככל הפרזים. אבל    ר,בני ארביסשמעיקר הדין הם  

קריאתם    תקנו להם חכמים, שתמיד הם מקדימים
]יום שיושבין בו בתי דינין בעיירות, ונכנסים לשם ליום הכניסה  

לפי אותה  ו, דהיינו, ימי שני וחמישי  בני הכפרים לדין[

יום י"ד באדר ביום שלישי   תקנה יוצא, שאם חל 
הכפרים,   בני  את  מקדימין  אזי  קרי  בשבוע,  וקא 

.  ]והם קוראים את המגילה ביום שני, י"ג באדר[  בתליסר  ליה

יום,   כזה דברה המשנה. שבאותו  ונאמר שבאופן 
י"ג באדר, שבני הכפרים קוראים בו את המגילה, 

 מותרין בהספד ותענית.  

  - אי אפשר לומר כך. שהלא תאריך זה, י"ג באדר  
, שהוא  ]להלן יבואר מה עניינו של יום זה[  יום ניקנור הוא

 ם טוב, ואסור בהספד ותענית מצד עצמו!  יו 

בני  שמדובר באנשי כפרים, שהם  מה נאמר,    ואלא
יום י"ד באדר ביום רביעי ארביסר, ו באופן שחל 

שני,   ליום  קריאתן  את  מקדימין  שאז  בשבוע, 
 קא קרי ליה בתריסרשהוא יום הכניסה, ויוצא ש

באדר[ י"ב  ביום  המגילה  את  קוראין  שבאופן  ]שהם  ונאמר   ,
זה דברה המשנה. ואמר התנא, שבאותו יום, י"ב כ

 ין בהספד ותענית. באדר, מותר

  - אי אפשר לומר כך. שהלא יום י"ב בחודש אדר  
, והוא  ]להלן יתבאר מהו עניינו של יום זה[  יום טוריינוס הוא

 עצמו!  יום טוב, ואסור בהספד ותענית מצד 

 כבר לא תהיה לבד!!! -בבידוד? הכנס את דברי מורינו הרב שליט"א לבית 
 הירשם עוד היום למנוי וקבל את העלון מידי שבוע בתיבת הדואר שלך 

 ₪ בחודש 20בהשתתפות סימלית של 

 050-4120-653להרשמה נתן לפנות לר' אהרון שושן  טל' 
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לאו, לומר,    אלא  צריך  כרחך  על 

יום   שחל  באופן  ראשון שמדובר  ביום  באדר  י"ד 
לי מקדימין  הכפרים  בני  שאז  חמישי,  בשבוע,  ום 

.  ]שהם קורין בי"א באדר[  דקא קרו ליה בחדיסרויוצא  

מותר בהספד , שהוא ]ועל יום זה שנינו במשנתנו[ וקתני
אף שיום י"א באדר הוא יום שלפני יום   ובתענית,

טוריינוס, החל ביום י"ב באדר, שהוא יום טוב! הרי 
שהיום שלפני יום טוב, מותר בהספד ותענית.  לנו,  

יוחנן, שהיום   ולא כפי שאמר רבי חייא בשם רבי 
 אסור בהספד ותענית!   -שלפני יום טוב 

בלאודחינן:   במשנה  מדובר  באמת  ארבעה  .  בני 
ו רביעי  עשר,  ביום  באדר  י"ד  יום  שחל  באופן 

]שאז הם קוראין ביום    קא קרו ליה בתריסרבשבוע, ד

באדר[ שמותרים .  י"ב  התנא,  אמר  יום  אותו  ועל 
, הלא  ]ומה שאמרת וטענת[  ודקאמרתבהספד ותענית.  

שיום טוב הוא, ואסור בתענית   יום טריינוס הוא,

גופיהוהספד!   טריינוס  בטולי   -  ]עצמו[  יום 
חול,    בטלוהו, של  יום  סתם    הואיל ועשאוהו 

בו, חסידים:    ונהרגו  שני  יום,  שמעיה,  באותו 
אחיו שמצינו[  האכי  .  ואחיה  גזר  ,  ]כפי  נחמן  דרב 

אמרו ליה .  ]גזר תענית ביום י"ב באדר[  תעניתא בתריסר
הלא  רבנן הוא,:  טוריינוס  בתענית!    יום  שאסור 

גופיה  טוריינוס  יום  להו:  בטולי   -  ]עצמו[  אמר 
 .  בטלוהו, הואיל ונהרגו בו שמעיה ואחיה אחיו

עדיין, למרות שיום י"ב עצמו אינו ומקשה הגמרא:  

תיפוק וב, היאך מותרין בו בהספד ותענית?  ט  יום
  דהוה ליהשאסורין בכך, משום    ]תוציא ענין זה[  ליה

שזמנו ביום י"ג באדר,    ניקנור,יום    יום שלפני  ]שזהו[

ומשום כך יהא אסור בתענית והספד, 
 כמו כל יום הקודם ליום טוב! 

: לא יתכן לאסור את יום י"ב בהספד  אמר רב אשי

כך, הוא!  ש  ותענית משום  וחומר  השתא הרי קל 
]עתה, הרי את השמחה שתקנו באותו   איהו גופיה בטלוהו

יום טוריינוס   יום עצמו, דהיינו,    - יום משום מאורע שאירע באותו 

ולכן בטלו[ , משום שאירע בו מאורע רע לישראל, 
והיאך   שמחה.  ולא  צער  בו  לנהוג  שצריך  אמרו 

  וריום ניקנשהוא יום שלפני    משוםאפשר לומר ש

ונגזר  - ונגזור שאסור בהספד ותענית[  ניקום  ?! הרי  ]נקום 

לא יתכן שאת קדושת ושמחת היום עצמו בטלו,  
 ועדיין תהיה בו קדושה ושמחה מחמת יום אחר!  

ועתה חוזרת הגמרא לבאר, מחמת אילו מאורעות  
 נקבעו אותם ימים טובים. 

]מה היה המעשה בניקנור,   מאי ניקנור, ומאי טוריינוס

 ?  ה המעשה בטוריינוס[היומה 

ניקנור מאפרכי  -  דתניא:  יוונים    ]מדוכסי[  אחד 
בכל יום ויום  כאשר נלחמו היהודים ביוונים,  ו.  היה

ואומר:   וירושלים,  יהודה  על  ידו  מניף  היה 
וכשגברה .  וארמסנה  -  בידיעיר זו    אימתי תפול

  קצצו ,  ]את היוונים[  מלכות בית חשמונאי, ונצחום

ורגאת   ידיו  ניקנור,     ליובהונות  ותלאום  של 
ירושלים מדבר  .  בשערי  שהיה  פה  ואמרו: 

ירושלים על  מניפות  שהיו  וידיים   -  בגאוה, 

נקמה בהם  נהרג  תעשה  שבו  יום,  אותו  ואת   .

 ניקנור, קבעו חכמים ליום טוב. 

אמרו: כשבקש טוריינוס להרוג    מאי טוריינוס?
גמורים,  שהיו צדיקים    אחיו,  את לולינוס ופפוס

 מעוניין לפרסם כאן?

 058-3289-318צור עוד היום קשר במספר 
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לוד[  בלודקיא העיר  להם,  ]היא   אמר 

ועזריה  טוריינוס:   מישאל  חנניה  של  מעמו  אם 
ויציל אתכם מידי, כדרך   -  אתם, יבא אלהיכם

 שהציל את חנניה מישאל ועזריה מיד נבוכדנצר

האש!   לכבשן  לושהשליכם  לוליינוס   אמרו 

ועזריהופפוס:   מישאל  גמורין   -  חנניה  צדיקים 
נבוכדנצר,  אף  ו.  ליעשות להם נס  היו, וראויין היו

]כדאי הוא    מלך הגון היה, וראוי לעשות נס על ידו

אילו ו.  שיתקדש שם שמים על ידי כך שינצלו מגזרתו בדרך נס[

הדיוט הוא, ואינו    -   ]על טוריינוס אמרו כך[  אותו רשע
ידו על  נס  לעשות  יוצאים    ואנו, .  ראוי  אנו  אין 

מעלילים שאתם  זו  עלילה  מחמת  על   להריגה 
אל שעונשה  היהודים,  שבידינו,  עבירה  מחמת  א 

דין   בית  כליה   -מיתת  .  למקום  ]הריגה[  נתחייבנו 

ואם אין אתה הורגנו,  ולכן, אין מיתתנו תלוי בך.  

יש לו למקום, אחרים    הרבה הורגים
בעולמו,  למקום  לו  יש  ואריות  דובין  והרבה 

 ]שיכולים לפגוע בנו ולהרגנו   שפוגעין בנו והורגין אותנו

. ובאמת יכול היה הקדוש  ותו של מקום[כדי לעשות שליח
אחר.   באופן  להרגנו  הוא  מסרנו  ברוך  לא  אלא 

בידך, הוא  ברוך  תהרגינו    הקדוש  אלא שאתה 
]כדי שיפרע את עונש הריגתנו   שעתיד ליפרע דמינו מידך

ו ממך[ כן,.  פי  על  את    אף  טוריינוס  ששמע  אף 

 .  הרגן מידדבריהם, לא שת ליבו לכך, אלא 

מ זזו  לא  לזוז   שםאמרו:  וחבורתו  טוריינוס  הספיקו  ]לא 

  ]שני שרים[   עד שבאו דיופלי, ממקום ההריגה,  משם[

מוחו את  ופצעו  טוריינוס    מרומי,    בגיזרין של 

 . ]במקלות[
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