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להצטרפות הוסיפו את המספר 054-240-20-31 לאנשי הקשר ושלחו בוואטסאפ את המילה "הצטרפות"



דבר  אשר  הדברים  "אלה  נאמר  הפרשה  בתחילת 
בערבה  הירדן במדבר  בעבר  ישראל  כל  אל  משה 
מול סוף בין פארן ובין תפל ולבן וחצרת ודי זהב" 
בערבות  שהיה  למה  הכוונה  'במדבר'  ופירש"י 
'בערבה'  במדבר.  מותנו  יתן  מי  שאמרו  מואב 
'מול  מואב.  בערבות  בשטים  פעור  בבעל  שחטאו 
סוף המבלי  ים  קריעת  על מה שאמרו אחרי  סוף' 
נאמר  הים  מן  כשנסעו  וכן  במצרים,  קברים  אין 
וימרו על ים בים סוף. 'בין פארן ובין תפל ולבן' על 
מה שתפלו על המן שהוא לבן ואמרו ונפשנו קצה 
פארן  במדבר  שעשו  מה  על  וגם  הקלוקל  בלחם 
גם  וכן  קרח,  מחלוקת  זו  'וחצרות'  המרגלים.  ע"י 
מרים שדיברה לשון הרע על אחיה משה. 'ודי זהב' 
הוכיחן על העגל שעשו בשביל רוב זהב שהיה להם. 
ע"כ. ויש להבין למה משה רבינו לא שמר על סדר 

המאורעות כפי הזמן שבו נעשו. 
עני' מבאר דאדם החוטא הרי ברור  'מנחת  בספר 
שזה נובע מאיזה טבע רע שלא יכול היה להתגבר 

אינו  עדיין  עכ"פ  אבל  חטא.  כך  ומשום  יצרו,  על 
רע במידה כזו שאינו יכול בעתיד להתגבר כי סו"ס 
יוכל להתגבר על  מצבו עדיין לא כל כך רע שלא 
אחד  בחטא  לפעמים  חוטא  אדם  אם  אבל  יצרו. 
הוא  שני  ומצד  האחד  ומזגו  טבעו  מתוך  שנבע 
חוטא בחטא אחר שנובע מתוך טבע הפוך לגמרי 
וליבו  ומר  כי מצבו רע  זה מורה  מטבעו הראשון, 
רע ומידותיו מושחתות ובזה תגדל אשמתו עד מאד. 
את  רבינו  משה  הוכיח  פיה  על  התבנית  היתה  זו 
בצאתם  בתחילה  שאמרו  במה  ופתח  ישראל, 
סיר  על  בשבתנו  ה'  ביד  מותנו  יתן  'מי  ממצרים 
הבשר' לומר להם שבזה הראו שטבעם נוטה למלא 
את תאוות ליבם אף שידעו שבמצרים ימותו מרוב 
'בערבה'  זה  טבע  הראו  מכך  יותר  עוד  שעבוד. 
בערבות מואב כשנצמדו לבעל פעור למלא תאוותם 
בבנות מואב אף שכבר ידעו שכל מה שאירע להם 
בארבעים שנה שהלכו במדבר כי סוף דבר ה' ינקום 
גם שכבר החל  רצונו, מה  עוברי  ויעניש את  בהם 
להשביע  להם  שטוב  הראו  ואעפ"כ  בעם  הנגף 
תאוותם, למרות שידעו כי עונשם קרוב לבוא. אבל 
מאידך גיסא הראו טבע הפוך לגמרי כי טוב להם 
לחיות חיי צער ובלבד שלא למות, וזה הוכח ממה 
שאמרו בים סוף 'טוב לנו עבוד את מצרים ממותינו 
שחטאתם  מה  משה  להם  שרמז  מה  וזה  במדבר' 
'במדבר ובערבה' הוא 'מול סוף' נגד מה שהמריתם 

בים סוף וזוהי המילה 'מול'. 
'בין  בהתנגדות  שחטאו  מה  על  אותם  הוכיח  עוד 
סתירה  יש  כאן  גם  כלומר  ולבן'  תופל  ובין  פארן 

ברורה, כשרצה הקב"ה להביא אותם במהרה אל 
הארץ, אז הם מרו 'בפארן' בעצת מרגלים, ושוב לא 
ונשובה מצרימה'  'נתנה ראש  רצו לעלות באמרם 
ושוב אח"כ המרו 'בתופל ולבן' על כך שהקב"ה לא 
מיהר להביא אותם אל הארץ לאכול מפריה וכמו 
שנאמר "ותקצר נפש העם בדרך" ואז תפלו על המן 
הקלוקל"  בלחם  קצה  "ונפשינו  ואמרו  לבן,  שהוא 
וזה שאמר להם משה 'בין פארן ובין תופל' כלומר 
ראו מה בין טבעם וחפצם בפארן ובין חפצם וטבעם 

בתופל ולבן.
וכך גם מה שהמרו "בחצרות ודי זהב" כי בחצרות 
כולם  העדה  "כל  אמרו  ואז  קרח  מחלוקת  היתה 
קדושים ובתוכם ה' ומדוע תתנשאו על קהל ה" ובכך 
ישראל,  לעם  במנהיג  צורך  אין  כי  שדעתם  הראו 
ולכן לא חפצו במנהיגותו של משה. ומצד שני עשו 
אשר  אלהים  לנו  "עשה  שאמרו  משום  העגל  את 
ילכו לפנינו כי זה משה האיש לא ידענו מה היה לו" 
והרי אם הם לא צריכים מנהיג למה עשו את העגל 
ומה שהזכיר קודם חצרות לפני די זהב כדי להגדיל 
את חטאם בחטא העגל כי אם אתם חושבים שאין 
הנהגה  בלא  להסתדר  יכולים  ואתם  במנהיג  צורך 
דוקא  ופתאום  העגל  את  קודם  עשיתם  למה  אז 
חיפשתם מנהיג ובזה הופך חטא העגל לחטא יותר 
זה היה החטא הגדול  ומכיון שמכל החטאים  כבד 

מכולם לכן מזכירו לבסוף. 

כתוב  ב')  עמוד  כו  (דף  תענית  במסכת  במשנה 
שבתשעה באב ארעו חמישה דברים:

1.נחרב בית המקדש הראשון.
2.נחרב בית המקדש השני.

 20 מגיל  ממצרים  שיצאו  ישראל  עם  על  3.נגזר 
שנה ועד 60 שנה שלא להיכנס לארץ ישראל.

ישראל  בארץ  גדולה  עיר  שהייתה  ביתר  4.העיר 
נפלה בידי הרומאיים ונהרגו רבבות מעם ישראל.

5.טורנוסרופוס הרשע חרש את ההיכל וסביבו.

וביום זה חז"ל קבעו חמישה עינוים:
1.אסור לאכול. 2.אסור לשתות. 3.אסור להתרחץ.

4.אסור לסוך את הגוף בשמן או במשחה. 5.אסור 
לנעול נעליים של עור.

כל האיסורים הללו נוהגים מתחילת הצום ועד סופו 
(מליל ט' באב משקיעת החמה ועד צאת הכוכבים 
של ט' באב) ואיסורים אלו נוהגים בין באנשים בין 

בנשים.

אסור לרחוץ גופו בין במים חמים בין במים צוננים 
ואסור  רגליו),  או  ידיו  (כגון  גופו  מקצת  אפילו 
מה  כל  ואולם  במים,  אצבעו  את  להושיט  אפילו 
אבל  תענוג  של  ברחיצה  דווקא  זהו  חז"ל  שאסרו 
אם ידיו מלוכלכות בבוץ או בדם שנטף ממנו מותר 

לו לרוחצו כיוון שאינה רחיצה של תענוג.
בבוקר שאדם קם מהשינה יטול ידיו עד סוף קשרי 
על  ויברך  לסירוגין  פעמים  שלוש  ויטול  אצבעותיו 
נטילת ידים, וכן אם יצא מבית הכסא ועשה צרכיו 

ידיו  אם  אולם  אצבעותיו  קשרי  סוף  עד  ידיו  יטול 
התלכלכו רשאי לשטוף את מקום הלכלוך.

לא ירחץ פניו אלא לאחר שניגב ידיו במגבת ועדיין 
וכן מי שיש  יכול לעבירו על פניו,  ידיו לחות קצת 
לרחוץ  יכול  במים  לרוחצו  ודרכו  בעיניו  ליפלוף 
ולהעבירו מעל עיניו כי אין רחיצה זו לשם תענוג.   

אישה שרוצה לבשל למוצאי הצום מותר לה לרחוץ 
את המאכלים במים (והמנהג להכין צרכי הסעודה 

למוצאי הצום רק אחרי חצות יום תשעה באב).

אסור לנעול מנעלי עור אפילו ששם גרבים על הרגל 
נעליים  אבל  עור,  מחופה  זה  אם  אפילו  אסור  וכן 
של גומי או בד ושאר מינים מותר וכן קבקאב שזה 
מנעל שיש בראשו רצועת עור מותר ללובשו משום 
שהרצועה נועדה כדי שהנעל תאחז ברגל והיא לא 

נועדה להגן על הרגל.

בתשעה  לברך  יכול  צרכי"  כל  לי  "שעשה  ברכת 
בנעילת  אסור  באב  שבתשעה  פי  על  אף  באב, 
הסנדל, מכל מקום כיוון שברכה זו נתקנה על מנהג 

העולם.

גופו,  מקצת  אפילו  משחה  או  בשמן  לסוך  אסור 
אולם מי שיש לו חתכים יכול לסוך כי זו אינה סיכה 

של תענוג.

משום שהתורה  באב  בתשעה  תורה  ללמוד  אסור 
ישרים  ה'  "פקודי  כדכתיב  האדם  לב  משמחת 
משמחי לב" (תהילים י"ט פס' ט') וכן אסור ללמוד 
לימוד  חיוב  מצוות  והלכה,אולם  וגמרא  משנה 
בדברים  ילמד  ולכן  באב  גם בתשעה  נוהגת  תורה 
איוב,  ספר  כגון:  הרעים  דברים  שהם  המותרים 
דברים הרעים בספר ירמיה, מדרש איכה (וידלג על 
קטעי הנחמה שיש שם) הלכות אבלות נידוי וחרם, 
גמרא מסכת גיטין דף נה' עמוד ב' בסוף עד דף נח' 
עמוד א' שעוסקת בעניני החורבן, וכן ספרי מוסר 

המעוררים את ליבו של האדם בתשובה.
אין לקרוא תהילים בתשעה באב שגם תהילים הם 
משמחי לב, ומכל מקום אם זה דרך בקשה ותפילה 
על חולה מותר וכן יש להקל למי שאינו בקי ללמוד 

להקל  יש  לנשים  וכן  שיתבטל,  חשש  ויש  תורה 
באמירת תהילים.

אסור לומר לחברו שלום בתשעה באב ואם הקדימו 
לו שלום יענה בשפה רפה ובכובד ראש, ומכל מקום 
טוב  ערב  או  טוב  בוקר  לומר  הדין  מעיקר  מותר 
ומותר  לומר,  לא  זה  את  להחמיר שגם  טוב  אולם 
לשאול את חברו בצום איך הוא מרגיש ואינו נכלל 

באיסור שאילת שלום.

באב,  בתשעה  ראש  בקלות  ולנהוג  לצחוק  אסור 
באב  בתשעה  לבדו  אפילו  אדם  יטייל  לא  ולכן 
בעיר כדי שלא יבוא לידי קלות ראש, אולם פשוט 
דברי  לקנות  או  בית הכנסת  לצורך  ללכת  שמותר 

מאכל לצורך סעודת הערב.

המנהג  היום  חצות  עד  וביומו  באב  תשעה  בליל 
מנהג  להראות  הכנסת  בבית  הארץ  על  לשבת 
אבלות על חורבן הבית, ומעיקר הדין מותר לשבת 
תבוא  הארץ  על  לשבת  והמחמיר  בביתו  כסא  על 

עליו ברכה.

גם מי שאינו נוהג לעשות "תיקון חצות" כל השנה 
מכל מקום ראוי שלפחות בתשעה באב יעשה תיקון 
רחל".  "תיקון  רק  בלילה  ועושים  בלילה,  חצות 
יום  בחצות  המצרים  בבין  לעשות  שנהגו  ואותם 
תיקון רחל לא יעשו ביום תשעה באב בחצות יום, 
שרחמיו  יתברך  ה'  בחסדי  בטוחים  שאנו  מכיוון 

להתנחם וכבר אז בחצות יום נולד המשיח.

במוצאי תשעה  באב נוהגים לברך "ברכת לבנה", 
הפרק,  סוף  עד  ידיו  ויטול את שתי  מנעליו  וילבש 

וטוב שיטעם משהו לפני "ברכת הלבנה". 
     

אפילו  ולהתרחץ  לכבס  מותר  באב  תשעה  מוצאי 
לאכול  המנהג שלא  אולם  ולהסתפר,  חמים  המים 
בשר ולא לשתות יין וכן לא לברך ברכת "שהחיינו" 
עד מוצאי י' באב (היינו יום אחרי תשעה באב עד 

הלילה).



"בכל קיץ אני נוסע למדינת מיין שבצפון-מזרח ארצות הברית כדי לעסוק 
מוזרה  מסיבה  אולם  תותי שדה בשמנת,  ביותר  אוהב  אני  אישית,  בדיג. 

כלשהי הדגים מעדיפים דווקא תולעים. וכך, כאשר אני יוצא לדיג, 
איני חושב על רצונותיי שלי אלא על מה שהדגים רוצים, ואיני תולה בקרס 

שלי תות ושמנת. למעשה, אני תולה תולעת או חרגול על הקרס אל מול 
פני הדג ואומר לו: 'האם לא היית רוצה לטעום ממעדן זה?' 

כאשר אתה דג בני אדם, מדוע שלא תעשה שימוש באותו שכל ישר?" 
(כיצד לרכוש ידידים והשפעה, עמ' 55. דייל קרנגי)

כל פעולה וכל צעד שעשינו בחיינו, 
עשינו כי רצינו לעשות זאת. ורצינו לעשות כי חשבנו שהדבר ייטיב עמנו 
ועם מהלך חיינו. כל פעולה - מגירוד קל בגב ועד מעבר דירה לעיר אחרת, 
מקניית קיסם ועד רכישת קרקע במנהטן - נועדה לשרת את המטרה: חיים 

טובים ומהנים יותר.
קשה  שונה.  ממניע  פועלים  בעולם  האנשים  ששאר  לחשוב  סיבה  אין 

מאוד להניח שאדם יבצע פעולה שתנגוד את טובתו האישית. גם אנשים 
חדורי אידיאלים המוכנים לעבוד קשה, לסבול ואף להפסיד למען מטרות 
לנזקקים, שמירה על איכות הסביבה או הצלת הקרנפים  עזרה  ציבוריות, 
בג'ונגל - גם הם אינם שונים במהותם. השוני הוא במסלול: כל אדם בוחר 

לעצמו מהי טובתו ומהם רצונותיו ולפי זה יפעל.
אם נרצה לשכנע את הבוס להעלות את המשכורת, אם נרצה להסביר לבן/

בת הזוג שלנו מהם צרכינו מהנישואין, להטות את דעת השכנים שיחשבו 
כמונו בהחלטת התמ"א או לשכנע את הילדים לאכול אוכל בריא, אין טעם 
לנו טוב. הרבה  שנשים בחכה את מה שאנחנו אוהבים ואת מה שיעשה 
יותר יעיל וחכם להראות לבוס את הרווח שלו מהעלאת המשכורת - הוא 
יותר  תבלוט  העבודה  כך שתפוקת  יותר  ואכפתי  יותר  מסור  עובד  ירוויח 

מהעלאת השכר. 
כשנדע לזהות את מאוויי העומד מולנו ולעורר אותם, נגיע אל היעד.

'להיכנס לראש' של האחר היא  לחיים מאושרים המומחיות  הסוד הגדול 
מתכון בריא לגוף ולנפש.

"כל הכעס, כל השנאה, המריבות והקטטות באים משום שכל אחד רואה 
(מכתב  חברו".  בעיני  עצמו  את  לראות  וממאן  שונה  במבט  עצמו  את 
מאליהו, חלק ד' עמ' 243) קל מאוד להתרגז על המוכרן חסר הסבלנות 
ללקוחות, ומאידך גיסא קל מאוד להבין עד כמה קשה לשמור על סבלנות 

במצב של לחץ לקוחות.
להזמין  ששכח  קרוב  חבר  בגלל  שנים  של  חברות  לאבד  בקלות  אפשר 
אותנו, אך במחשבה שנייה אפשר לנסות לזכור את טרדותיו, קשיי הפרנסה 

ועול המשפחה שלו ובכך למתן את הביקורת על החבר.
המוח שלנו חושב, מקטלג ומפרשן לפי הדרך שבה הרגלנו אותו לחשוב. 

אם נתמיד לחשוב חיובי, לגלות עניין אמיתי בסובבים אותנו ולזהות צרכים 
של אחרים - נרבה אוהבים וחברים, דעתנו תהיה מקובלת, נימנע מכעס 

ומדון ונחיה חיים מאושרים. 

לע"נ
רבקה בת יוכבד

להצלחת
אבישג בת אודל

לרפואת
שלמה בן ג'ון ג'ון

להצלחת
אודל בת אסתר

להצלחת
משה בן אילנה


