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   התיקון לי"ז בתמוז וט' באב –ט"ו באב 

  , בניגוד לאבלות על קרוב שנפטר והאדם מתאבל עליו. אבלות ישנה  - הגמרא מכנה את אבלות תשעה באב  
באבלות ישנה  יש נקודות דמיון בין אבלות ישנה לאבלות על קרוב שנפטר, אולם יש הבדלים משמעותיים.  

והאבלות הולכת ומתחזקת תשעה באב  : ימי בין המצרים, משנכנס אב, שבוע שחל בו, ערב תשעה באב 
: ביום הפטירה, בשלושת הימים הראשונים, אבלות שבעה,  באבלות רגילה, האבלות הולכת ונחלשתעצמו.  

   אבלות שלושים ואבלות שנים עשר חודש.

באבלות רגילה מצטערים על דבר שהולך ולא ישוב. בהתחלה האדם מרגיש את החיסרון בצורה חזקה  
מה    המציאות, ממילא דיני האבלות הולכים ופוחתים.מאד, וככל שהזמן עובר האדם מתנחם ומשלים עם  

שאין כן באבלות ישנה, אנו מתאבלים על דבר שארע לפני אלפי שנים. מדוע? מפני שאנו רוצים לתקן את  
לארץ   לחזור  רוצים  אנו  אחורנית!  הגלגל   את  ולהחזיר  המצב 

ככל שמתקרבים  והדבר אפשרי. לכן,   ולמקדש,   לירושלים  ישראל, 
לעורר את התשוקה להשיב את המצב   ריך להיזכר יותר כדי  לתשעה באב, צ

ז את  מגבירים  באב,  כרון  יתשעה  ככל שהזמן מתקדם לכיוון    לקדמותו.
מא תוסר  הזו  כפי  שהאבלות  תנו,  להגב כדי  הרצון  החורבן,  את  יר 

שאומר הנביא שבימי המקדש הופכת   אבלות זו לימי ששון ושמחה. 

בנין   הרי  לשמחה,  אלו  ימים  להפוך  מדוע לא מבטלים את האבלות מבלי  
שהדין   מסביר  ממזריטש  המגיד  באב?!   בתשעה  היה  לא  המקדש 

שבטו   וא   - "חוסך  בנו,  -  והב שונא  בחסד הוא  נותן  שה'  .  והפורענות 
שאינה   בדרך  ללכת  לו  יניח  לא  הוא  שיחרו מוסר". אם האב אוהב את בנו,  
אהבה ואת היות הבן חשוב וקשור אל   מבטאים   והעונש  המוסר  טובה. 

ממזריטש:   ישוב  והמגיד  ישראל  עם  כאשר   אומר  ה האב.  יתוקן,  חיסרון 
ממילא   סתם,  חרב  לא  הבית  בחסד.  אל ה', הוא יבין שגם הפורענות היתה  

ח, לכן  ו רואים שעל מכה זו ראוי לשמ י לתקן. כאשר מתקנים  המכה באה כד
החסד   הבנת  אלא,  עושה?!  זו  מה  לשמחה  "מועד".    -מכונה תשעה באב 

מה דין    לעיתים  הוא  עובר  שאדם  לתקן.   לאדם  לאפשר  שנועד  שבדין, 
זה מה שירפא אותו.  של חסד, כי   דין זהו  אולם  בכאבים,  רצוף    וסבל, 

 : )תענית ד, ו( אומרת המשנה

נשתברו    -בשבעה עשר בתמוז    .חמשה דברים אירעו את אבותינו בשבעה עשר בתמוז וחמשה בתשעה באב"
  -  בתשעה באב   .והעמיד צלם בהיכל  ,ושרף אפוסטמוס את התורה  ,והובקעה העיר  ,ובטל התמיד  , הלוחות

משנכנס    .ונחרשה העיר  ,ונלכדה ביתר  ,היוחרב הבית בראשונה ובשני   ,נגזר על אבותינו שלא יכנסו לארץ
   ."אב ממעטין בשמחה

רעו בי"ז בתמוז אינם פורענויות, ירועים שאיהא יש קשר של סיבה ותוצאה בין י"ז בתמוז לתשעה באב.  
 אלא חטאים של ישראל! חטאים המשקפים את המצב הרוחני של העם. בתשעה באב אנו מוצאים את 

 פ"ב תשאב גיליון 
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 ברדיו בתשעה באב 

 



 העונשים, את החורבן הפיזי בעצמו. 

רעו  ימערך זה של חמישה דברים מול חמישה דברים, ממשיך במשנה גם לעניין ט"ו באב. בט"ו באב א
 :)תענית ל, ב( כפי שמציינת הגמרא חמישה דברים

  יום שכלו בו מתי מדבר, יום שביטל   יום שהותר שבט בנימין לבוא בקהל,  ,יום שהותרו שבטים לבוא זה בזה
 הושע בן אלה פרוסדיות, יום שנתנו הרוגי ביתר לקבורה, יום שפסקו מלכרות עצים למערכה.

נמצא שט"ו באב  הוא התוצאה של  רועים אלו מסמלים את התיקון של חזרת התורה ועבודת המקדש. יא
שהובילו  האבלות הישנה של תשעה באב. על ידי האבל אנו מקדמים את התיקון, את ההפך מהסיבות  

 לחורבן.

בחמישה עשר באב וביום הכיפורים, היו בנות ישראל יוצאות בבגדי לבן לחול בכרמים, וכתוצאה מכך קמו  
: "צאינה וראינה בנות ציון  )שיר השירים ג, יא(  ממשיכה: "וכן הוא אומרשם  בתים חדשים בישראל. המשנה  

יום שמחת  " ו  ,זה מתן תורה  -"  חתונתויום  , "אמו ביום חתונתו וביום שמחת לבו"בעטרה שעיטרה לו  
 זה בניין בית המקדש שיבנה במהרה בימינו".  -" ליבו 

משה רואה בתשעה באב את העגל ומחולות, עבודה זרה, עריות, מחולות פרועים, זהו השורש של כל מה  
לות  חכמים קבעו שהתיקון של החורבן והפורענות יהיה גם הוא במחולות, אך מחולכן, שארע לאחר מכן. 

כאלו המעלים את האדם מטומאה לטהרה. במקום מחולות של התפרקות באים מחולות של בניין, של  
ענווה, של "לא לבייש את מי שאין לו". המחולות הנכונים, הבונים יכולים לצאת אל הפועל בזמן של תיקון  

 החורבן של תשעה באב. 

את   יכולים להפילאנשים  להתעלות, אך  סיקה יכולים להביאאנו מוצאים כאן דבר עמוק: המחולות והמו
המוסיקה למקומות נמוכים, למקומות שמדרדרים את האדם. כאשר מחולות הטומאה הופכים למחולות  

בואה של האהבה  של קדושה, זה תיקון גדול. זהו עומק של תיקון. האהבה שבין איש ואשה פרטיים, היא ב
ם שמחת ליבו  ביום מתן תורה, וביו  -עם ישראל שמח עם הקב"ה ביום חתונתו כאשר  בין ישראל לקב"ה.  

בניין בית המקדש, כל הנקודות הללו הופכות מחורבן לתיקון. הברית בין ישראל לקב"ה, כברית בין בני    -
זוג. זהו דימוי מדהים שעם ישראל והקב"ה הם כמו חתן וכלה. אמנם ביום יום לא מרגישים את זה, אך  

אל  איזו התעלות עצומה עם ישרכשחושבים על ההתעלות הגדולה של בניין בית המקדש, מבינים לקראת  
 ווית חיים חדשה. צועד, לקראת ח

ימים אלו היו ימי אבל, הופכים בעצמם להיות ימי ששון ושמחה. אבלות זו שאינה על מת פרטי, בעצמם 
יש בהם בחינת חסד, הם קשים, אך אינם באים ממקום של נקמה ושיממון, אלא בשביל לרפא ולתקן. 

 מועד.  -בחינה של בניין, לכן נקרא יום זה  צמו, מציצהה זו, כבר בתשעה באב עמסיב

 , מעלה אדומים'ברכת משה'ראש ישיבת ההסדר , הרב יצחק שילת                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ושת הכותל המערבי  קד חילול  נגד לפעול מהממשלה תביעה

 

המדבר, שהדביקו כרזות תעמולה על אבני    חילול קדושת הכותל המערבי ע"י פראיהזדעזעות עמוקה, על  

לישראל.    הכותל, הובעה אתמול  הרב הרצוג    הרבנים הראשיים, בהודעת מחאה של הרבנים הראשיים 

נסים,   יצחק  נמרצתוהרב  פעולה  הממשלה  מן  קדשי    תובעים  מרמס  נגד  הבינלאומיים  הגורמים  אצל 

   המוחזק ע"י "ירדן" והשבויים בידי צר.   הנו המשך לשרשרת חילול קדשי ישראל בשטחמעשה זה    ישראל.

השנים האחרונות. לפני שנים נזדעזע העם על    מעשי הוונדליות של פראי המדבר נמשכים בשיטתיות במשך

בר  ידיעות על פגיעות בק  תוץ המצבות. כן נתקבלו במשך הזמן יהיהודי על הר הזיתים ונ   חילול בית הקברות 

והועברה לועדת חוץ ובטחון.    פרשת חלול בית הקברות על הר הזיתים, הועלתה בכנסת  רחל ליד בית לחם. 

 זו ועדיין לא נעשה דבר בענין זה ע"י ממשלת ישראל.  במשך שנים קבורה הפרשה בועדה

שהוא  בשיטתיות לפגוע בקדשי ישראל. עד    יב הממשיךממשלת ישראל עודדה כנראה את האו  שתיקתה של

 בכותל המערבי.   שלח ידו השפלה גם

 חרות, א' בשבט תשי"ז                                                                                                                               

 

                                                                                        

 

 !המערבי  הכותל  את  נשכח אל

 

אנו מעיר קודשינו ותפארתנו, מירושלים משוש    חלפו תריסר שנים לתקומת מדינת ישראל, ועדיין מנותקים

וקרית הארץ  ועתה   כל  והיצירה,  התקומה  שמחת  שנות  תריסר  חלפו  רב.  האם    מלך  להרהר  מחובתנו 

  היגון שנחלת קדשנו בידי זרים, ואין אנו יכולים לעלות ולהיראות   השמחה לא השכיחה מאתנו, חלילה, את

על הגאולה השלמה ועל פדות הנפש? כתר    בפני השם, להשתטח לפני הכותל המערבי ולשפוך שיח ותפילה

 צר, ואין הכסא שלם.  המלכות שבוי בידי

ירושלים על שפתינו, להתפלל להחזרת המקומות    להעלות את זכרה של מחובתו של כל אחד ואחד מישראל,  

לישראל, שלא היה כמותו מיום   לידינו, לעורר דעת העולם כולו על העוול הגדול והנורא שנעשה  הקדושים

 לגשת לשריד מחמדם, למקום שממנו לא זזה השכינה.   החורבן, שבני ישראל לא יוכלו

   שממות היכלך".  ה: "עשה למעןוביום הצום והתענית הזה נישא תפיל 

                

 ך "תש באב 'ט, הבקרהרב יצחק נסים,                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                           



 מורשתנו הרוחנית היתה תמיד נחלת העם כולו

 נאום בפתיחת הועידה הארצית של מפלגת הציונים הכלליים 

וההישגים הפוליטיים, אלא גם   כל ועידה יפה כוחה לעריכת חשבון נפש, ולא רק חשבונם של הבעיות
המפלגה והמדינה, וכן מה בין מדיניות לרוח, והיחס של    בירור קווי התחום בין זכויות הפרט והמדינה,

 הרוח. ברצוני לייחד מלים מספר על השאלה האחרונה.   המפלגות לשאלות

שהולכים נראה  בישראל,  והחברתיים  הממלכתיים  החיים  של  התרקמותם  היסודות    עם  בהם  וגוברים 
כוח שבידן  למפלגות,  יותר  קשור  נעשה  היחיד  חמרי  הפוליטיים.  של  והשפעה  מגמה  מסתמנת  ואף  ים, 

כלל נמנעים,  -זה הולכת ופוחתת השפעתם של אנשי הרוח, אשר בדרך   פלישה פוליטית לתחום הרוח. במצב
יש לראות  ולעתים זו    נרתעים, מלהשמיע את קולם ברמה בשאלות החברתיות של המדינה.  התפתחות 

 בדאגה, כי אין סכנה חמורה מזו של שתיקת מנהיגים רוחניים. 

אינן יכולות לגורבכפיפה אחת עם אינטרסים    – הרוח, וביחוד רוחה של היהדות, תורתה ומצוותיה  בעיות  
נחלקה לשבטים או לכיתות, אלא היתה, ואנו מצווים    מעמדיים ופוליטיים. מורשתנו הרוחנית הגדולה לא

  ותעצומה לעם נחלת העם כולו. היא המשותף והמאחד בעם, היא הנותנת עוז    לשמור שתהיה גם בעתיד,
לצערנו, השרשת הנכסים    לעמוד איתן בשעות משבר ומבוכה. ללא הבנה מצד המפלגות, לא תיתכן היום,

אנשי של  מוראם  יהיה  לא  ואף  העם,  בקרב  חברתיות    הרוחניים  מהלכות  וסטיות  עיוותים  על  הרוח 
לאמור אולי,  ניתן,  של  מתוקנות.  וחשיבותן  בערכן  הכרה  של  ניצנים  ושם  פה  אך    שנראים  אלה,  בעיות 

 והשפעה מתחום הרוח.   התמרדות מכבלים כדי שהכרה זו תלך ותעמיק, ויגבר הרצון לקבל השראה  דרושה

הציבור ובין יחיד ליחיד,    אנו זקוקים בתקופתנו לאווירה של ליכוד והבנה, של שיפור יחסים בין מנהיגי 
   פקידים היסטוריים.שעומדים בפניו ת כדי ליצור רקמה של חיים חברתיים הראויים לדור

תוכל להרים תרומה חשובה גם    אני סבור שמפלגת הציונים הכלליים, שניכר חלקה בבנין הארץ ופיתוחה,
 לעיצובם של החיים החברתיים במדינה. 

רגש האחריות פורים, שיהיו חדורים  בדיונים  הועידה  כלפי    הנני מברך את משתתפי  על דורנו  המוטלת 
 ות הבאים. האומה כולה, ואף כלפי הדור 

 שמים. - רצון שתשרה הברכה במעשיכם ויהיו לשם-יהי 

 , עמ' רמטרות: נאומים ומאמריםהרב יצחק נסים, לדור ולדו                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מימין לשמאל: י"ל גור, הרב  .  דיינים ב'היכל שלמה', תשי"חגדולי הבישיבה עם  בנים הראשייםרה
ש"א שזורי, הרב ע' יוסף, הרב א' וולדינברג, הרב י' נסים, הרב י"א הרצוג, הרב א"י אונטרמן, הרב ע' 

 מנחם. -הדאיה, הרב י' עדס, הרב י"מ בן



 * חילול שבת בחדרה למניעת  לנייר  בית החרושת  הסכם עם  
 כ"א בטבת תשי"ח 

 לכבוד 

 מעלת ידידי גאון ישראל ופארו 

 הרב הגאון הגדול כש"ת כמוהר"ר 

 יצחק אייזיק הלוי הרצוג שליט"א 

 ראש הרבנים לישראל 

 כבוד ידידי הנעלה, 

ספרי קודש, והסכימו על  להדפסת  ביהח"ר לנייר בחדרה בענין האיסור על הנייר  היום באו אלי נציגי  

התנאים שדרשתי מהם. הואיל והדר"ג שליט"א אמר לי שאין בדעתו להתערב בזה, לא חפצתי לעשות שלא  

 ההסכם שהושג: למסור לו נוסח  כרצונו. ועתה הנני מתכבד

 השבת.העבודה במפעל תופסק ביום ו' לפני כניסת השבת ותחודש לאחר צאת   א.

תיעשה  בשבתות   ב. טובים  חמשה  ובימים  בה  ויעסקו  בלבד,  אוטומטית  מעובדי  עבודה  יהודים  לא 

 המפעל. 

יימצאו במפעל שלושה־ארבעה יהודים לפיקוח למקרה של סכנה מבלי שיעשו   ג. בזמן העבודה הנ"ל 

 דה כלשהי. עבו

 במקרה של קלקול במכונה האוטומטית לא תחודש פעולת המכונה אלא לאחר צאת השבת.  ד.

האנשים   ה. כניסת  על  שישגיח  אדם  תמנה  לישראל  הראשית  את  הרבנות  ויבדוק  טוב  וביום  בשבת 

 אמיתות ההסדר. 

 יח תשולם על־ידינו באמצעות משרד הדתות. המשג משכורתו של   ו. 

 הרבנות הראשית לישראל בכל הנוגע לשמירת השבת במקום.המפעל מקבל את מרות   ז.

והריני פורש בשלום כב' תורתו, ומתפלל לה' שיאריך ימים על ממלכתו בבריאות גופא ונהורא מעלייא  

 ומים. ת עד עמוד כהן לאורים ו

 ברגשי כבוד ויקר,  ,כעתירת ידידו עוז

   יצחק נסים

 לז -לאחדים בידך, עמ' לו: לדור ולדורות                                               

 נסים הרב אל פנו ,ספרים הוצאות ובעיקר ,פרטיים אנשים .בשבת עובדים בחדרה הנייר שבמפעל פורסם ז"תשי בכסלו*  

 המפעל הנהלת של רובהיוס  מדוקדקת בדיקה לאחר ?בשבת שיוצר נייר על קודש ספרי  להדפיס מותר האם – בשאלה
 לאחר רק ששככה ,בארץ גדולה מהומה חולל זה איסור .אסור שהדבר  ,וי לשואל נסים הרב השיב ,לדרישותיו להיענות
 .בפניהם הציב נסים  שהרב התנאים כל את וקיבלו  נכנעו המפעל שמנהלי 



 השמעת מנגינות עצובות ברדיו בתשעה באב

 שאלה 

 1971 במאי 23ירושלים כ"ח באייר התשל"א, 

 לכבוד 
 הרב הראשי ראשון לציון 

 הרב יצחק נסים 

 הרב, כבוד  

משדרי הרדיו ביום צום ט' באב מותאמים כולם לאווירתו הראויה של היום. בשנים קודמות לא נהגנו  
 להשמיע כלי נגינה, אלא רק דיבור או שירה מתאימה בקולות בני אדם. 

תכנית   בין  זמן  פערי  ובמילוי  כיאות  המשדרים  בעריכת  מאד  מאד  מכביד  עצמנו  על  ששמנו  זה  סייג 
לכ  שאלתי  מדגיש  לתכנית.  אני  מתאימה?  ֵאֶבל  מנגינת  באב  ב־ט'  להשמיע  איסור  ישנו  האם  היא:  בודו 

 בפירוש מנגינת אבל, מנגינה עצובה. 

 אודה לכבודו מאד אם יתן דעתו לשאלתי ויורנו הלכה. 

 בכבוד רב,

 משה חובב 
 הממונה על עניני הרדיו

 , ירושלים 9רח' הלני המלכה 

 תשובה 

 ב"ה. ירושלים, ט' בסיון התשל"א 

 לכבוד 
 מר משה חובב 

 הממונה על ענייני הרדיו 
 רשות השידור 

 ירושלים. 

 שלום וישע רב, 

 קיבלתי את מכתבך מיום כ"ח באייר ש.ז. בענין שידור מנגינות ֵאֶבל ביום ט' באב. 

נגינות עצובות,  אחרי העיון בדין, לא נראה לי שיש להתיר השמעת מנגינות בתשעה באב, אפילו יהיו מ 
הואיל ויש מקום להניח כי מנגינות ֵאֶבל עשויות להנות צבור של שומעים האוהבים להקשיב למנגינות מסוג  

אם הנחתי זו אינה מבוססת דייה, ולפי המידע שבידי רשות השידור מנגינות ֵאֶבל אינן מהנות כלל, אזי    זה.

 .1אין לאסור השמעתם 

 בכבוד רב,

 יצחק נסים 

 לכלל ולפרט: הלכות קצובות, א, שער ג סי' יג                                         
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 ע ”ובשו,  ג”הכ  אישות  מהלכות  ד”פי  ם”ברמב   להלכה  ונפסק(.  קבורה  בשעת)  ומקוננת  חלילין  משני  יפחות  לא:  שאמרו  ע”ב  מו  כתובות  ראה 

  ד ”יו  השולחן  ערוך,  לד  אות   שם  החיים  ובכף  תקס  סימן  ח”או  ח”וב  ב”י,  שע  סימן  פריימן ’  מהדו  ם”הרמב  תשובת ,  א ’  סע  פט   סימן   אבה”ע

 . קיא’ סי ח”א יצחק  מנחת ת”שו, ד  אות כא  סימן ח”או ו  כרך משה אגרות  ת”שו, י  אות שמט’ עמ ח”ב אבלות חזו”ע, יב’ סע שצא’ סי

 


