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 סדק במוחלט  -י"ז בתמוז 

 

דברים ארעו את אבותינו בשבעה עשר בתמוז", הסדר הוא, שהדבר הראשון הוא, ש"נשתברו "חמשה  

בהיכל". צלם  וֳהָעַמד  התורה,  את  אפוסטמוס  ושרף  העיר,  וֻהבקעה  התמיד,  'וֻבטל  אח"כ   הלוחות" 

 חמשת הדברים האלה הקשים, צד אחד שווה יש לכולם, כולם מהווים סדק במוחלט. ו(. ,)תענית ד

א  -הלוחות הם ה"בנין אב"   להים, -ה"אב טיפוס" לכל השבירות האלה. לוחות האבן כתובים באצבע 

לא היה עולה על הדעת שייתכן שישברו. אעפ"כ נשתברו הלוחות,   )שמות לב טז(,להים המה"  -"מעשה א

למצוא את מקומה בתוך המוחלט.   צריכה   השבירה  שגם  משום 

י בעיננו,  ודברים  וקדושים  קרים  משברים   עוברים  אנחנו  כאשר 

שאין  שיתכן  לחשוב  באמונה,  לספק  מקום  יש  ונקרעים,  נשברים 

הנצח. במילים אחרות שאין למצב   בתוך   הקודש  בתוך  למצבנו  אחיזה 

שאפילו  אותנו  ומלמדת  התורה  באה  משמעות.  שום  המשבר  של  הזה 

בה,   שיש  הכאב  כל  עם  זו  שבירה  ואדרבא  להישבר,  ניתנים  הלוחות, 

ניתנו הלוחות השניות. כי    -חיובית   הביאה   לתוצאה היא  דבר  של  בסופו 

שדברים חשובים מאד היו חסרים   מאד   ייתכן  השניות,  הלוחות  אלמלא 

מכוונות כנגד הקדושה של תורה   הראשונות  הלוחות  הלא  לאומתנו. 

כנגד  מכוונות  הם  משה  ידי  שבכתב, ואילו הלוחות השניות מעשה  

ב"ה ברית עם ישראל אלא על דברים שבע"פ", כפי שנאמר במסכת בחינת תורה שבעל פה, ו"לא כרת הק

 אם כן בסופו של דבר, בדיעבד יש לשבירות האלה, איזה שהוא רווח אחרי רפואה. גטין )ס:(.

בגמרא במסכת ברכות   נאמר  גם  כן,  מהי   )נד.(,כמו  אמרו חכמים:  מעין הטובה.  על הרעה  לברך  שיש 

עושה בנו דין.   -יין האמת". שמקום היה לחשוב, שהקב"ה דיין  הברכה על הרעה מעין הטובה? "ברוך ד

אבל, בלי שנדע שיש לדבר הזה משמעות, בלי שנדע שיש מאחורי זה גם אמת. כאשר נעשה בנו דין, עצם 

הרעה היא   -הידיעה שיש לדברים משמעות, אע"פ שמשמעות זו נעלמה מאתנו, יש בזה כבר קצת נחמה  

  מעין הטובה.

 שבירה של הלוחות הולכת ומתפשטת. מגיעה עד התמיד. השבירה יוצאת מבית קדשיגם ה ,כמו כן

 ב פ"תש תמוז גיליון

סדק   -י"ז בתמוז 
 במוחלט

ייעודה של הרבנות  
הראשית והעומדים  

 בראשה 

הספד על הרב יצחק  
 אייזיק הלוי הרצוג זצ"ל

האם מותר להסתפר ביום 
 ועוד ?צום

 



שם נמצאים שברי הלוחות, ומופיעה גם בעזרה. השבירה ממשיכה ומתפשטת גם בכל העיר    -הקדשים   

כולה, עד כדי שבסוף גם אפוסטמוס מסוגל לשרוף את התורה, ובסופו של דבר מועמד צלם בהיכל של 

 העולם כולו.

אם כל השבירות האלו אפשריות, שמא יאמר האדם שאין תקווה?! כאשר אנחנו זוכרים שכל   -אם כך  

השבירות כולן, משתלשלות מן השבירה הראשונה, הלא היא שבירת הלוחות, יש לנו קצת נחמה. כשם 

גם   שידוע וברור לנו ששבירת הלוחות היא בעלת משמעות שכן ניתנו בסופו של דבר הלוחות השניות, כך

את  שורף  שאפוסטמוס  או  העיר,  נלכדת  וחלילה  שחס  וגם  בהיכל  צלם  שכשמועמד  בטוחים  אנחנו 

משמעות  יש  האלה,  והנוראים  הקשים  המעשים  לכל  שגם  אנו,  מובטחים  דבר  של  בסופו  התורה, 

 שעתידה להתגלות. 

נביא כאשר  ייתכן גם שהשבירות הללו נותנות לנו איזה פסק זמן, לחשבון נפש. כשם שבימי שמואל ה

להים אל מחנה ישראל, לא הוכנס תכף ומיד הארון אל בית -להים, ואח"כ שב ארון הא-נלכד ארון הא

המקדש, אלא עברו כעשרים שנה עד שבסופו של דבר חזר ארון הברית אל ירושלים. כמו כן, ייתכן שיש 

אי שכמובן  אע"פ  הנפש,  חשבון  לאפשר  מנת  על  מתארך  המשבר  שבהם  מתמשכים  אנחנו מצבים  ן 

יוזמים לכתחילה משברים כאלה. אבל כאשר הם באים אלינו, עלינו לנצל אותם כדי להיבנות מחדש 

 להים במקום להיכנס למשכן שילה הארעי, ייכנס לבית עולמים.-וכדי שארון הא

רק אוסיף הערה אחת על אפוסטמוס ששרף את התורה. אין לנו מקורות ברורים מיהו אותו אפוסטמוס 

את   יוספוס ששרף  שמספר  סיפור  לאותו  הוא  שמכוון  לי  נראה  אך  מעשה.  אותו  היה  ומתי  התורה, 

במלחמת היהודים ברומאים, שעל ידו פרץ המרד נגד רומא. כאשר חייל (,  4,  5)ס"ב    בקדמוניות היהודים

רומאי בבית חורון, שרף ספר תורה. אומר יוספוס, שהדבר הזה היה קשה ליהודים כאילו שורפים חלק 

צם. מכאן למדנו ששריפת התורה יכולה להיות חמורה כמעט כמו שריפה של חלק מארץ ישראל. מאר

הנה מן המשברים גם אנחנו למדים כמה מחבבת האומה את ארצה, וכמה מסוגלת היא לחוות בעומק 

ונקרע  שנשרף  מה  שכל  אנו,  מובטחים  כך  ומתוך  ובתורתה,  בארצה  שנעשות  הפגיעות  כל  את  ליבה 

 , ייבנה, יינטע לעד ולעולמי עולמים.ונשבר מאתנו

  המרכז העולמי לבני נח  -ברית עולם  בירושלים ויו"ררב קהילת "בית יהודה"  הרב אורי שרקי,          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. הרב אונטרמן עומד מתחת לחופה, הרב יצחק הרב א"י אונטרמן לרב הראשי לישראל  הכתרתטקס  

מימינו. בשורה   יושב  זרח נסים  ד"ר  הדתות  שר  לוי אשכול,  הממשלה  מימין: ראש  שני  התחתונה, 

 ורהפטיג, נשיא המדינה זלמן שזר. 



 

 ייעודה של הרבנות הראשית והעומדים בראשה

 נאום במעמד הכתרתו של הרב א"י אונטרמן לרב הראשי לישראל 

 "היכל שלמה" בירושלים, ל' בניסן תשכ"ד 

 

וראש   נשיא המדינה  עם,  נאספוראשי  ומנהיגיה  רבני הארץ, חכמיה  כבוד    הממשלה,  לתת  זה  במעמד 

לידי נתגלגלה  זכות  כתרה.  את  לשאת  הוקם  ולאשר  של   לתורה  ברכתה  את  ולהביא  דברים,  לשאת 

  הרבנות הראשית לישראל.

לטוב, חייו  אורח  את  לכוון  האדם,  את  להשכיל  הוא  ישראל  תורת  של  ור  ייעודה  שלום  עות, להרבות 

ה על  שללשמור  וייעודה  קדוש.  מחנהו  ושיהא  ולקיימו  הוא    עם  הבחירה  ישראל   –ארץ  לעם  לאפשר 

 תורתו, ואין קיומה של תורתו שלם בלא ארצו. אין קיום לעם בלאלבחור בחיים אלה. 

בו. ספינת ישראל מיטלטלת  דורנו זה, דור הנביכות הוא, בשל המאורעות הגדולים והעצומים שנתרחשו 

עזות   עלברוחות  העם,  ראשי  על  ושומה  ולכאן,  המדינ  לכאן  וההנהגה  הרוחנית  לכווןההנהגה   ית, 

 מבטחים.  מעשיהם שהספינה תגיע לחוף

והסתר ריחוק  של  ימים  ויש  לאלה,  אלה  בין  קירבה  של  ימים  יש  טובים   פנים.-אכן,  ימים  אין  אך 

העם של  הרוח  חיי  לזה.  זה  קרובים  אלה  משנעשים  המד  לישראל  וחייו  מתבססים. מתעשרים   יניים 

)בספרא פרשת בחוקתי ותענית כג,   והכל צפוי בדברי רבותינו זכרונם לברכה. דומה שלכך רמזו במה שאמרו

בן  א(, שמעון  רבי  בימי  השני,  הבית  וההנהגה   שטח,-שבזמן  הרוחנית  ההנהגה  שבה  תקופה  היתה 

זו מסייעות  היו  ישראל שפע של ברכ  המדינית של העם  על  הורק  ולכן  זו,  אמרו שהיו הגשמים את  ה. 

כדינרי זהב,   שבת ללילי שבת, עד שנעשו חטים ככליות ושעורים כגרעיני זיתים ועדשים  יורדים מלילי

בארצכם" לבטח  וישבתם  לשבע  לחמכם  "ואכלתם  בהם:  ה(.  )  ונתקיים  כו,  מהם ויקרא  צררו  עשו?  מה 

  גחת האל וברכתו.המעשים שגורמים וממשיכים הש דוגמא ושמרו לדורות, למען ידעו מה הם

ליבה להיות  זו,  במשימה  חובתה  למלא  לישראל,  הראשית  הרבנות  של  לבעיות   ייעודה  ופתוח  ער 

   העם ואת חיי הרוח ולהוציא מציון תורה. העולות וצצות בישראל וברחבי הגולה, להגביר את אחדות

לכהן רב ראשי לישראל,   אישיותו של עמיתי, הגאון ר' איסר יהודה אונטרמן שליט"א, אשר הורם מעם

אורח חייו, יישוב דעתו,   של הרבנות הראשית.  נתברכה בתכונות ובסגולות הדרושות להגשמת ייעודיה

רמתינ יחסי  על  לשמור  כושרו  בדין,  וידידותותו  ובקיאותו   עות  בתורה  גדולתו  לכל  וראש  נאמנה, 

הנאצלות המעלות  הן  עולם,  על    בהוויות  ישב  אשר  לאיש  הנדרשות  ארעא ביותר  תקיפי  של  כסאם 

הרצוג  הרבדישראל,   הלוי  יצחק  והרב  קוק  הכהן  יצחק  לברכה.  אברהם  צדיקים  ה'    זכר  יחזקהו 

 ונהורא מעליא.  ויברכהו בעוז ובשלום, להנהיג נשיאותו ברמה, בבריאות גופא

  ,יהי רצון 

בתקופה זו של שיבת מדינת ישראל,   שיכונן ה' צעדינו לעשות לעילויים של ערכי היהדות וחיזוקה של

 . קשורים ואהובים זה לזה, ונזכה לברכות שמים ממעל בנים לגבולם, ונהיה גוי אחד בארץ שהכל

                                                         

 שכח-מים, עמ' שכזלדור ולדורות: מאמרים ונאוהרב יצחק נסים,                                                           

 

 



 

 אהבת התורה ואהבת ישראל 

 הספד על הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג זצ"ל 

 הרב הראשי לישראל 

 ביום השלושים לפטירתו, י"ט באב תשי"ט

 

התורה, הרב יצחק אייזיק הלוי   שלמו ימי השלושים לפטירתו של הקברניט רב ההשפעה וגדול בחכמת

הרבנים   ראש  זצ"ל,  כולה,הרצוג  האומה  על   לישראל.  העלתה  לו,  ספדה  ובתפוצות,  ישראל  במדינת 

 במשך חייו, ביחוד בעשרים ושתים שנות כהונתו כנשיא הרבנות הראשית  זכרונה את אשר פעל ועשה

  לישראל.

  בראש ובראשונה אהבת התורה.

בפגישה האחרונה שלו במועצת הרבנות  היה  וזה  בו,  אחד שנכחתי  לישראל שהמנוח הראשית    מקרה 

ומיוחדת, שדומה שקשה למוצאה בדורנו. כל מי שהכיר    היה נוכח בה, העמידני על תכונה אחת יחידה 

ידע, הגדול  רבנו  לעצמותיו   את  שיקוי  היתה  שהתורה  תורה,  בדברי  מלהשיח  חדל  לא  הוא   שמעולם 

מנשמתו. אחד   חלק  תלמיד חכם  לשם  ונזדמן  במעלית,  יחד  ירדנו  יום  את דברי  שה  אכן, באותו  זכיר 

  תגעו במשיחי ולנביאי אל תרעו". "אל )קה, טו(:על הפסוק בתהלים )קיט, ב( הגמרא במסכת שבת 

הגמרא ופלפל בהם והיה   ראש הרבנים שהיה חלוש מאד וזכרונו רופף, התעורר כולו והזכיר את דברי 

, ועד כמה היה ספוג לבו של רבנו ער לדברי תורה  כמעין המתגבר. אותה שעה נמצאתי למד עד כמה היה

 מדעת ושלא מדעת. בקדושת התורה והוגה בה

ספרות חז"ל והמסורה,  מכמני התורה הכתובה  ידיעותיו בכל  הפוסקים הראשונים   רוחב  והמדרשים, 

ישראל וחכמת ישראל שעמם נשתלבו גם ידיעות במדעים,   והאחרונים, ובכל השטחים הרבים של תורת

 "אלוף התורה". יעת אהלי שם, והכתירו אותו בכתר הרם והנישא של של יפת ביד הוסיפו לו מיופיפותו

עומקו והיקפו ויושר    כל עניין ועניין שעסק בו, נבחן לאור כל אותו אוצר גדול של ידיעות ונתמצה בכל 

  הגיונו.

 אהבת ישראל.    –סגולה אחרת שרצוני ליחד עליה את הדיבור היא 

היה  לו    רבנו  היתה  עמוקה,  תבונה  אלהבעל  עם  יחד  מפותח. ברם  וחוש  וחודרת  בו   עין חדה  נתמזגה 

מעולם לא נטה לחשוד באיש, והיה   תמימות וַזּכות, טוהר לב ואמונה המצויים רק בצדיקים ובחסידים.

כל אחד ואחד מישראל ולא חסך מעצמו טורח ועמל לעזור לו.   ממלמדי הסנגוריה על בנים תועים. אהב 

נזכרו הש  כבר  בימי  נראתהפעולותיו  בהם  ישראל,  מדינת  של  התקומה  בערב  ומעשיו  של   ואה  דמותו 

קטנים רבים שבהצטרפותם יחד    רבנו בכל זוהרה ותפארת עוזה. זהו כלל גדול שעמו היו נתונים פרטים 

  אינם נופלים מהכלל עצמו.

הטובה ההשראה  לישראל,  הראשית  הרבנות  של  פעולותיה  בניהול  הזה,   דרכו  הבית  על  שהשרה 

 והזוך, תהיה מרחפת על הבית הזה תמיד.  לנו גם להבא, ודמותו הרוחנית, שופעת האוריעמדו 

                                                              

 תיד -תיגלדור ולדורות: מאמרים ונאומים, עמ' הרב יצחק נסים,                                                             

 

 



מותר להסתפר בשלושה צומות? ברכת   ביאור הביטוי "צדקת פזרונו"; מיהו "בעל התניא"? האם

 חצי שעה קודם הלילה  בדיקת חמץנושא גויה או מחלל שבת?  -עוון חמור יותר  הפאפאייה; איזה

 

 ב"ה יום כ"ג לחודש אייר תרפ"ז. 

 לכבוד הרבנית המפורסמת בחכמתה והמצויינת בצדק"ת 

 פזרונ"ה מנב"ת סי' פרחה סלימאן דוד ששון יחי שמה לעד

 אכי"ר.

 לונדון. 

מיום ג'  מכתבכם היקר מיום אסרו חג פסח וגם  אחרי שים שלום טובה וברכה כפולה! הנני לאשר קבלת

   מיד בזמנם. לבורא עולם מטוב שלומכם, מבקש את סליחתכם שלא השבנו החולף. והודינו

 "פרזונו".   כתוב (שופטים ה' י"א )  בענין שכתבתי צדקת פזרונו ובפסוק . א

מהסיבה שפרזונו מלשון פרזון והשורש פר"ז, ופזרנו   נכון אמת. אולם בדרך הלצה רגילין לכתוב פזרונו, 

הנדיבים פזרונו ופזרונם   וראיתי הרבה בספרי השו"ת ואחרים שכותבים על  1והשורש פז"ר.   פיזורענינו  

 הי"ו צדקת פזרונה בכוונה מכוונת. בדרך הלצה, ולכן כתבתי על המכובדת

 ? "רב התניא" להרב רבי אליהו מוילנא קוראים הרב "הגאון", ולמי קוראים .ב

, על שם ספרו התניא '"ע הרב וש'המחבר    רב התניא קורין להרב מלאדי, הוא הרב רבינו זלמן  תשובה:

 תקנ"ו.  שהדפיסו בעצמו בשנת

 ? האם מותר להסתפר בשלושה צומות .ג

צומות הללו, לא קבלו על עצמם אלא   בשעה שרצו וקבלו עליהם אבותינו להתענות בשלושה  תשובה:

ולא שאר כבוד הרבנית   דוקא התענית,  כן  וכמו שכתבה  ט' באב,  ביום  הנהוגות  וכן   החומרות  מב"ת, 

וש בטור  אמנםומבואר  שם.  ובאחרונים  תק"ן  סי'  החומרות   "ע  בכל  יחמיר  נפש  דבעל  כתב  השל"ה 

בט באב,הנהוגות  מחל  '  וטלולא.חוץ  כחוכא  יהא  שלא  הסנדל  התוספות  2יצת  התירו   3.תבתעני  והנה 

בב"י סי' )היום, כשחל ביום ה', מפני כבוד השבת. אלא שמרן    להסתפר אפי' בט' באב עצמו אחר חצות

דבשלושה  (תקנ"א פשוט  ועכ"פ  בזה.  התוספות  על  חולקין  הפוסקים  לו   ורוב  אין  נפש  בעל  גם  צומות 

 להחמיר מפני כבוד השבת, ודו"ק.

   .על אודות ברכת הפאפייא .ד

מוהר"ר צאלח בן מורינו ורבינו רבי   הראשון   כבר כתבתי בעצמי במכתבי  עבדאלה סומך    שנשאל בזה 

שברכתו   (ח"ב סימן ל')זצ"ל, והעלה בתשובה ברב פעלים    זצוק"ל, והציע השאלה לפני מורינו רי"ח טוב

האדמה,    בורא פריפרי  מוציא  הפאפייא,  של  הזרע  כשזורעין  בתוספתא   מטעם  ומפורש  שנתו,  בתוך 

בורא   שכל דבר שזורעין אותו זרע ומוציא פרי תוך שנתו, הרי זה ברכתו  , שהביא מוהר"ש גרמיזאן ז"ל

           4.פרי האדמה

 

 ראה דרשת ר' אושעיא בפסחים פז ע"ב.  .1

 חומרא זו.  לד, שדחה סי' אות י'. וראה שו"ת מהרש"ג ח"ב   ( פרוס)הביאו המג"א שם ס"ק ג, כה"ח  .2

 ל ע"א ד"ה ותרוייהו.   .3

יחו"ד ח"ד סי' נב,   שו"ת   סי' נד,  ראה שו"ת הרדב"ז ח"ג סימן תקל"א ,שו"ת קול אליהו ח"ב קונטרס מחנה ישראל .  4

 שו"ת ציץ אליעזר ח"ב סי' טו אות ח. 

 



 ? איזה עוון חמור יותר, המחלל שבת או הנושא לא יהודית .ה

במלאכה דאורייתא, ובפרהסיא בפני עשרה   נראה פשוט שכוונת הרבנית מב"ת על מחלל שבת  תשובה:

או במקום פרהסיא  מישראל,  מקרי  זה  לרבים, שגם  עוונו  5.שיודע  גדול  ודאי  לא   וזה  מהנושא  ועונשו 

תשובתו  6,יהודית יהודית  לא  שהנושא  כל   אלא  שיחזרו  ויה"ר  המקובלים.  לדעת  ובפרט  מאד,  קשה 

   למוטב וישראל עושה חיל אכי"ר. פושעים

 ? וק חמץ חצי שעה קודם הלילה ודאיהאם מותר לבד. ו

ועוד  תשובה: בודקים,   דבר זה במחלוקת הוא שנוי, שהראב"ד  מהראשונים ס"ל כיון דתנן אור לי"ד 

אור מהיום, דמשום לישנא   הבדיקה בעוד שיש אור, ועכ"פ בבין השמשות דעדיין יש קצת  צריך שתהיה

חושך לשים  לתנא  ראוי  אין  מעליא  7!לאור  מעליא  לישנא  משום  שדוקא  ס"ל  מהפוסקים  הרבה   אבל 

"ע סי' תל"א והכוכבים, ועיין בטור וש  נקט התנא אור, והבדיקה צריכה להיות בלילה ממש אחר צאת

 8.ובאחרונים שם

 .   ירה מצרית מהרב רבי אברהם פליסוףהמצורף הגיע בל

וצדקתם  ותזכו והמעשים  העושים  מן  להיות  תזכו  תמיד  ויה"ר  שלום   למצוות.  ואתם  לעד.  תעמוד 

 וביתכם שלום וכל אשר לכם שלום. 

 עבדכם                                                                                                                                           

 יצחק נסים רחמים ס"ט                                                                                                                             

 בות, ד, שער כו, סי' ג  לכלל ולפרט: הלכות קצו                                                                                          

 

הפוסקים אבה"ע כרך ב' סי' טז   אוצר   (260כרך ה' עמ'  )ראה שדי חמד כללים מע' הפ"ה כלל טז, ושם כלל מד אות ח  .  5

 אות יב. 

עבודה  .6 הוא כעובד  הרי  בפרהסיא  המחלל שבת  הלכות שבת: אבל  הרמב"ם סוף  זרה. וכתב שם המגיד משנה:    כתב 

דגמרא   ומחלל שבתות  (חולין ה.)מסקנא  ע"ז  כגוים   שהעובד  הם  והרי  כולה  בפרהסיא הרי אלו משומדין לכל התורה 

 ב. -אבה"ע סי' טז סע' אז, טור ושו"ע -ברמב"ם פי"ב איסורי ביאה ה"ו  גמורים. וראה עוד

 הראב"ד בשו"ת תמים דעים סי' רמה, הרז"ה ריש פסחים, מג"א או"ח ריש סי' תלא.  .7

בודקים את החמץ בתחילת ליל   שם אות ה, וציין שם להרב בן איש חי ש"א ריש פרשת צו שכתב: (  סופר)ראה כה"ח    .8

 יד אחר צאת הכוכבים תיכף ומיד. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כסלו תשי"זבהצפה, כ"ה 


