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ראוי לכל ירא שמים...ראוי לכל ירא שמים...
שכילתה  גדולה  שריפה  פרצה  אחת  שכילתה בעיירה  גדולה  שריפה  פרצה  אחת  בעיירה 
כל  על  בתים  של  שורה  ספורות  שעות  כל בתוך  על  בתים  של  שורה  ספורות  שעות  בתוך 
נהפכו  אחדות  שעות  ובתוך  וממונם,  נהפכו רכושם  אחדות  שעות  ובתוך  וממונם,  רכושם 
גדולה  צעקה  ותהי  כל,  לחסרי  משפחות  גדולה כמה  צעקה  ותהי  כל,  לחסרי  משפחות  כמה 
בכל הכפר, והיה אחד מתושבי העיירה בעל שכל בכל הכפר, והיה אחד מתושבי העיירה בעל שכל 
נמוך, ובתוך כל הכאב הזה כאשר כל בעלי הבתים נמוך, ובתוך כל הכאב הזה כאשר כל בעלי הבתים 
השרופים היו מבכים את מר גורלם, הסתובב הוא השרופים היו מבכים את מר גורלם, הסתובב הוא 
הגיעו  איך  סיפר  ובהתלהבות  פניו  על  נסוך  הגיעו וחיוך  איך  סיפר  ובהתלהבות  פניו  על  נסוך  וחיוך 
ראוהו  כאשר  השמים..  לב  עד  מביתו  ראוהו הלהבות  כאשר  השמים..  לב  עד  מביתו  הלהבות 
כי  ביותר,  עליו  ריחמו  דבריו  את  ושמעו  כי האנשים  ביותר,  עליו  ריחמו  דבריו  את  ושמעו  האנשים 
האחרים לפחות מבינים את רוע מצבם ואילו הוא האחרים לפחות מבינים את רוע מצבם ואילו הוא 

אפילו אינו מבין כמה מצבו גרוע.אפילו אינו מבין כמה מצבו גרוע.
שיהא  שמים  ירא  לכל  'ראוי  נפסק  ערוך  שיהא בשולחן  שמים  ירא  לכל  'ראוי  נפסק  ערוך  בשולחן 
מיצר ודואג על חורבן בית המקדש', (הלכה זו לא מיצר ודואג על חורבן בית המקדש', (הלכה זו לא 
מדיני  אלא  דווקא,  המצרים  בין  ימי  על  מדיני נאמרה  אלא  דווקא,  המצרים  בין  ימי  על  נאמרה 
השרף  שואל  השנה)  ימות  בכל  האדם  השרף הנהגת  שואל  השנה)  ימות  בכל  האדם  הנהגת 
מקאצק זצ"ל למה נקבעה הלכה זו רק למי שהוא מקאצק זצ"ל למה נקבעה הלכה זו רק למי שהוא 
צריך  אינו  שמים  ירא  שאינו  מי  וכי  שמים',  צריך 'ירא  אינו  שמים  ירא  שאינו  מי  וכי  שמים',  'ירא 
להתאבל על החורבן? אלא, מתרץ השרף, משום להתאבל על החורבן? אלא, מתרץ השרף, משום 
שמי שעדיין לא זכה להיות ירא שמים עליו להיות שמי שעדיין לא זכה להיות ירא שמים עליו להיות 
מיצר ודואג קודם על חורבנו העצמי, ואח"כ יבכה מיצר ודואג קודם על חורבנו העצמי, ואח"כ יבכה 

על חורבן ביהמ"ק.על חורבן ביהמ"ק.
אליו  באים  כאשר  שליט"א  רבינו  של  אליו מנהגו  באים  כאשר  שליט"א  רבינו  של  מנהגו 
בלילות  שבוכים  התינוקות  על  ומתלוננים  בלילות אבות  שבוכים  התינוקות  על  ומתלוננים  אבות 
היו  אילו  כי  להם  אומר  לישון',  להם  נותנים  היו 'ולא  אילו  כי  להם  אומר  לישון',  להם  נותנים  'ולא 
צער  מתוך  חצות  תיקון  באמירת  בלילה  צער בוכים  מתוך  חצות  תיקון  באמירת  בלילה  בוכים 
על החורבן ועל גלות השכינה, היו חוסכים להיות על החורבן ועל גלות השכינה, היו חוסכים להיות 
ערים ומצטערים ליד מיטות פעוטיהם, וזאת כי מן ערים ומצטערים ליד מיטות פעוטיהם, וזאת כי מן 

השמים תובעים את עלבונו של בית המקדש.השמים תובעים את עלבונו של בית המקדש.
יחשוב  שלא  זיע"א,  השרף  של  כוונתו  זאת  יחשוב ואולי  שלא  זיע"א,  השרף  של  כוונתו  זאת  ואולי 
אדם שאם לא הגיע למדרגת ירא שמים הרי הוא אדם שאם לא הגיע למדרגת ירא שמים הרי הוא 
עליו  להיפך,  אלא  החורבן,  על  מלהתאבל  עליו פטור  להיפך,  אלא  החורבן,  על  מלהתאבל  פטור 
לדעת כי הסיבה האמיתית למצבו הירוד היא בגלל לדעת כי הסיבה האמיתית למצבו הירוד היא בגלל 
הרחמנות  גודל  את  ויבין  בזה  וכשיתבונן  הרחמנות החורבן,  גודל  את  ויבין  בזה  וכשיתבונן  החורבן, 
ומעתה  החורבן,  על  באמת  יצטער  אז  עליו  ומעתה שיש  החורבן,  על  באמת  יצטער  אז  עליו  שיש 
של  בכייתו  לשמע  בלילה  מתעוררים  של כשאנו  בכייתו  לשמע  בלילה  מתעוררים  כשאנו 
התינוק, נבכה יחד עמו, אבל לא בכיה לחינם, אלא התינוק, נבכה יחד עמו, אבל לא בכיה לחינם, אלא 
בכי אמיתי, על אבא שלנו שכבר בכי אמיתי, על אבא שלנו שכבר 19471947 שנים אין לו  שנים אין לו 
בית! ולוואי שנזכה בקרוב לראות בנחמת ירושלים בית! ולוואי שנזכה בקרוב לראות בנחמת ירושלים 

ובבנין ביהמ"ק.ובבנין ביהמ"ק.
(עפ"י טיב הנחמה)(עפ"י טיב הנחמה)
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ֲעָרָב‰ ָבָ‰ר  ָניו ּבָ כ≈ ¿ ׁ̆ ל  ל ּכָ ∆‡ י ו¿ ƒר מ… ם ּוב…‡ּו ַ‰ר ָ‰‡¡ עּו ָלכ∆ נּו ּוס¿ ֲעָרָב‰ ָבָ‰ר ּפ¿ ָניו ּבָ כ≈ ¿ ׁ̆ ל  ל ּכָ ∆‡ י ו¿ ƒר מ… ם ּוב…‡ּו ַ‰ר ָ‰‡¡ עּו ָלכ∆ נּו ּוס¿ ּפ¿
ָ‰ר  ַע„ ַ‰ּנָ ן  ָבנו… ַ‰ּל¿ ו¿ י  ƒַנֲענ ַ‰ּכ¿  ı ר∆ ם ‡∆ ף ַ‰ּיָ חו… ּוב¿ ב  ∆‚ ּוַבּנ∆ ָל‰  פ≈ ¿ ׁ ּ̆ ָ‰ר ּוַב ַע„ ַ‰ּנָ ן  ָבנו… ַ‰ּל¿ ו¿ י  ƒַנֲענ ı ַ‰ּכ¿ ר∆ ם ‡∆ ף ַ‰ּיָ חו… ּוב¿ ב  ∆‚ ּוַבּנ∆ ָל‰  פ≈ ¿ ׁ ּ̆ ּוַב

ָר˙: (א, ז)(א, ז) ַ‰ר ּפ¿ „…ל נ¿ ָר˙: ַ‰ּ‚ָ ַ‰ר ּפ¿ „…ל נ¿ ָ‚ּ‰ַ
איתא בגמרא איתא בגמרא (ב"ק פא:)(ב"ק פא:) תניא, ר' שמעון בן אלעזר אומר, אין לך כל שבט  תניא, ר' שמעון בן אלעזר אומר, אין לך כל שבט 
ושבט מישראל שאין לו [חלק] בהר ובשפלה ובנגב ובעמק, שנאמר 'פנו ושבט מישראל שאין לו [חלק] בהר ובשפלה ובנגב ובעמק, שנאמר 'פנו 
אתה  וכן  הים',  ובחוף  ובנגב  ובשפלה  בהר  האמורי  הר  ובאו  לכם  אתה וסעו  וכן  הים',  ובחוף  ובנגב  ובשפלה  בהר  האמורי  הר  ובאו  לכם  וסעו 

מוצא בכנענים ובפריזים שנאמר 'ואל כל שכניו'. ע"כ.מוצא בכנענים ובפריזים שנאמר 'ואל כל שכניו'. ע"כ.
מן הראוי להבין מהי הסיבה לכך שכל שבט זכה בכל סוגי הארצות, ועל מן הראוי להבין מהי הסיבה לכך שכל שבט זכה בכל סוגי הארצות, ועל 
אף שיכולים להבין את הדברים על פי פשוטם, שהיה רצונו יתב' להטיב אף שיכולים להבין את הדברים על פי פשוטם, שהיה רצונו יתב' להטיב 
מכל  ישראל,  בארץ  הכלולות  הגשמיים  הטובות  בכל  ולחוננם  מכל לישראל  ישראל,  בארץ  הכלולות  הגשמיים  הטובות  בכל  ולחוננם  לישראל 
מקום עדיין יש מקום לשאול, כי על אף שזכה כל שבט לכל הארצות מקום עדיין יש מקום לשאול, כי על אף שזכה כל שבט לכל הארצות 
עדיין לא היו ביכולת כל יחיד ליהנות מכל גווני הארצות, מאחר שקיבל עדיין לא היו ביכולת כל יחיד ליהנות מכל גווני הארצות, מאחר שקיבל 
ההשגחה  ע"פ  עבורו  מיועד  שהיה  מסוים  במקום  חלקו  את  אחד  ההשגחה כל  ע"פ  עבורו  מיועד  שהיה  מסוים  במקום  חלקו  את  אחד  כל 
העליונה, ואם כן מה לי בזה שקיבל כל שבט בכללות נחלות מכל גווני העליונה, ואם כן מה לי בזה שקיבל כל שבט בכללות נחלות מכל גווני 

הארץ, באם בפועל לא היה להפרט שום טובת הנאה מזה.הארץ, באם בפועל לא היה להפרט שום טובת הנאה מזה.

כדי להשיב על שאלה זו יש להקדים, כי תכלית נתינת הארץ לישראל כדי להשיב על שאלה זו יש להקדים, כי תכלית נתינת הארץ לישראל 
הארץ  על  דהנה  בעולמם,  חובתם  את  לקיים  בעדם  לסייע  כדי  הארץ היתה  על  דהנה  בעולמם,  חובתם  את  לקיים  בעדם  לסייע  כדי  היתה 
השנה  מראשית  בה  אלקיך  ה'  'עיני  השנה   מראשית  בה  אלקיך  ה'  'עיני  יב)  יא,  יב)(דברים  יא,  (דברים  נאמר  הזאת  נאמר הקדושה  הזאת  הקדושה 
עד אחרית השנה', ובכח אותה השגחה זכה האיש הישראלי לסייעתא עד אחרית השנה', ובכח אותה השגחה זכה האיש הישראלי לסייעתא 
השפעת  היתה  כך  כדי  ועד  השי"ת,  את  בה  לעבוד  מיוחדת  השפעת דשמיא  היתה  כך  כדי  ועד  השי"ת,  את  בה  לעבוד  מיוחדת  דשמיא 
בארץ  הדר  בארץ שכל  הדר  שכל  קי:)  קי:) (כתובות  (כתובות  ז"ל  חכמינו  שאמרו  עד  מועלת,  ז"ל קדושתה  חכמינו  שאמרו  עד  מועלת,  קדושתה 
ישראל דומה כמי שיש לו אלוה, וכל הדר בחוצה לארץ דומה כמי שאין ישראל דומה כמי שיש לו אלוה, וכל הדר בחוצה לארץ דומה כמי שאין 
ההבדל  היה  אדמתם,  על  לשבת  ישראל  שזכו  הזמנים  באלו  אלוה,  ההבדל לו  היה  אדמתם,  על  לשבת  ישראל  שזכו  הזמנים  באלו  אלוה,  לו 
הניכר בין זה הזוכה לאוירא דארץ ישראל לבין זה שלא כההבדל הניכר הניכר בין זה הזוכה לאוירא דארץ ישראל לבין זה שלא כההבדל הניכר 
בין ישראל לגוי, ואף שגם בני חו"ל עבדו את השי"ת, מכל מקום הקדושה בין ישראל לגוי, ואף שגם בני חו"ל עבדו את השי"ת, מכל מקום הקדושה 
היתירה שזכו בה ישראל מכח קדושת הארץ גרם להם להתעלות מאוד היתירה שזכו בה ישראל מכח קדושת הארץ גרם להם להתעלות מאוד 
מאוד במעלות העבודה, והיו כל כך במעלה עד שעבודת דרי חו"ל היו מאוד במעלות העבודה, והיו כל כך במעלה עד שעבודת דרי חו"ל היו 

כלא היו לעומתם. כלא היו לעומתם. 
זה  על  הארץ  נתחלקה  למה  הדבר  טעם  להבין  ניתן  זו  הקדמה  פי  זה על  על  הארץ  נתחלקה  למה  הדבר  טעם  להבין  ניתן  זו  הקדמה  פי  על 
זמנים  דהנה,  הארצות,  סוגי  בכל  חלק  ושבט  שבט  לכל  שיהיה  זמנים הדרך  דהנה,  הארצות,  סוגי  בכל  חלק  ושבט  שבט  לכל  שיהיה  הדרך 
למוחין  הוא  זוכה  לפעמים  מישראל,  ואחד  אחד  כל  על  עוברים  למוחין שונים  הוא  זוכה  לפעמים  מישראל,  ואחד  אחד  כל  על  עוברים  שונים 
בינתו  ברוחב  הוא  יכול  ואז  וכנכון,  כיאות  בוראו  את  אז  ועובד  בינתו דגדלות  ברוחב  הוא  יכול  ואז  וכנכון,  כיאות  בוראו  את  אז  ועובד  דגדלות 
בדברים  בוראו  את  ולעבוד  ושכינתיה,  קו"ב  לייחד  מעייניו  כל  בדברים להשים  בוראו  את  ולעבוד  ושכינתיה,  קו"ב  לייחד  מעייניו  כל  להשים 
הקשים שבמקדש. ואכן באותה שעה מתעלה כבוד שמים על ידו, מאחר הקשים שבמקדש. ואכן באותה שעה מתעלה כבוד שמים על ידו, מאחר 
שניכר בתחתונים כי זה האדם משרת את מלכו כדקא יאות. אך עדיין שניכר בתחתונים כי זה האדם משרת את מלכו כדקא יאות. אך עדיין 
לא גילה זה האדם את אמיתת נאמנותו לבוראו, מאחר שלא היו לפניו לא גילה זה האדם את אמיתת נאמנותו לבוראו, מאחר שלא היו לפניו 
יוכיח  שהאדם  השי"ת  שרצון  וכיון  בדרכו.  יעכבוהו  אשר  מניעות  יוכיח שום  שהאדם  השי"ת  שרצון  וכיון  בדרכו.  יעכבוהו  אשר  מניעות  שום 
עושים  והם  ומניעות,  מכשולות  לפניו  משים  כן  על  לפניו  נאמנותו  עושים את  והם  ומניעות,  מכשולות  לפניו  משים  כן  על  לפניו  נאמנותו  את 
את שליחותם נאמנה, ומטרידים את האדם ומשביתים אותו ממנוחתו, את שליחותם נאמנה, ומטרידים את האדם ומשביתים אותו ממנוחתו, 

ואז קשה לו לעבוד את בוראו מימים ימימה, וכדי שיהיה ביכולתו לעבוד ואז קשה לו לעבוד את בוראו מימים ימימה, וכדי שיהיה ביכולתו לעבוד 
גם אז את בוראו כדבעי מוטל עליו לבטל את כל ישותו, שלא יהא הוא גם אז את בוראו כדבעי מוטל עליו לבטל את כל ישותו, שלא יהא הוא 
ממעוקותיו  להתעלם  ביכולתו  יהיה  זה  ידי  על  ורק  כלל,  בעיניו  ממעוקותיו חשוב  להתעלם  ביכולתו  יהיה  זה  ידי  על  ורק  כלל,  בעיניו  חשוב 
ולקדש גם הלאה את עתותיו למלאכת שמים. ואז כשהאדם זוכה בכך, ולקדש גם הלאה את עתותיו למלאכת שמים. ואז כשהאדם זוכה בכך, 
נאמנותו  אמיתת  את  הוא  מוכיח  כי  דמלכא,  ליוקרא  באמת  הוא  נאמנותו גורם  אמיתת  את  הוא  מוכיח  כי  דמלכא,  ליוקרא  באמת  הוא  גורם 
לבוראו, מוכיח הוא כי אין הוא חי בשביל עצמו כלל, ותכלית ימיו עלי לבוראו, מוכיח הוא כי אין הוא חי בשביל עצמו כלל, ותכלית ימיו עלי 

אדמות אינם כי אם לעשות בהם רצון בוראו. אדמות אינם כי אם לעשות בהם רצון בוראו. 
המוחין  מסתלקין  האדם  של  מניעותיו  מפאת  אשר  לפעמים  יש  המוחין גם  מסתלקין  האדם  של  מניעותיו  מפאת  אשר  לפעמים  יש  גם 
מעליו, ואז אין ביכולתו לעבוד את בוראו כמתכונת עבודתו בהיותו זוכה מעליו, ואז אין ביכולתו לעבוד את בוראו כמתכונת עבודתו בהיותו זוכה 
למוחין, באותה שעה מוטל עליו לדעת כי ישנם כמה וכמה עבודות אשר למוחין, באותה שעה מוטל עליו לדעת כי ישנם כמה וכמה עבודות אשר 
יכול הוא בנקל לעשות גם באותה שעה, ואין זו סיבה להיות בטל כליל יכול הוא בנקל לעשות גם באותה שעה, ואין זו סיבה להיות בטל כליל 

ממלאכתו. ממלאכתו. 
וכן היה אומר הרה"ק ה'דברי חיים' מצאנז זי"ע, שעל האדם להיות זהיר וכן היה אומר הרה"ק ה'דברי חיים' מצאנז זי"ע, שעל האדם להיות זהיר 
שלא לכלות זמנו לריק ואפילו שעה אחת. לכן, אם ביכולתו ללמוד גמרא שלא לכלות זמנו לריק ואפילו שעה אחת. לכן, אם ביכולתו ללמוד גמרא 
ילמד   - זה  במצב  נמצא  אינו  ואם  יעשה,  כך   - ערוך'  'שולחן  עם  ילמד ותוס'   - זה  במצב  נמצא  אינו  ואם  יעשה,  כך   - ערוך'  'שולחן  עם  ותוס' 
אינו  זה  גם  ואם  יעקב',  ב'עין  יעסוק  זאת -  גם  לו  אפשר  אי  ואם  אינו רי"ף,  זה  גם  ואם  יעקב',  ב'עין  יעסוק  זאת -  גם  לו  אפשר  אי  ואם  רי"ף, 
בכוחו - יאמר על כל פנים מזמורי תהלים, ואם גם זה קשה לו - יעסוק בכוחו - יאמר על כל פנים מזמורי תהלים, ואם גם זה קשה לו - יעסוק 
גם  כי  השי"ת,  עבודת  בגדר  הם  הדברים  אלו  כל  כי  צדיקים.  גם בסיפורי  כי  השי"ת,  עבודת  בגדר  הם  הדברים  אלו  כל  כי  צדיקים.  בסיפורי 
מסיפורי צדיקים יכול האדם להתרומם ולהתחזק, ונמצא שגם זה הוא מסיפורי צדיקים יכול האדם להתרומם ולהתחזק, ונמצא שגם זה הוא 
עכ"פ  יראה  מוחו,  לצמצם  מאוד  לו  שקשה  רואה  ובאם  עבודה,  עכ"פ בגדר  יראה  מוחו,  לצמצם  מאוד  לו  שקשה  רואה  ובאם  עבודה,  בגדר 
לנצל את זמנו לזה, ויתכן מאוד כי מכח זה שוב יתעוררו בו כוחות ומוחין לנצל את זמנו לזה, ויתכן מאוד כי מכח זה שוב יתעוררו בו כוחות ומוחין 

לעבודת השי"ת. לעבודת השי"ת. 
את  לעבוד  מהם  שכשנבצר  ישראל,  גדולי  הרבה  אצל  ראינו  אכן  את וכך  לעבוד  מהם  שכשנבצר  ישראל,  גדולי  הרבה  אצל  ראינו  אכן  וכך 
לא  שונות,  וסיבות  טרדות  מחמת  למעלתם  הראוי  הערך  כפי  לא בוראם  שונות,  וסיבות  טרדות  מחמת  למעלתם  הראוי  הערך  כפי  בוראם 
הזניחו כליל את כוחם בעבודה, אלא ראו לנכון לעשות ככל אשר לאל הזניחו כליל את כוחם בעבודה, אלא ראו לנכון לעשות ככל אשר לאל 

ידם באותה שעה, וכך היו מנצלים את כל עתותיהם לעבודת בוראם.ידם באותה שעה, וכך היו מנצלים את כל עתותיהם לעבודת בוראם.
לארץ,  שנכנסו  שעה  באותה  ישראל  את  להורות  הקב"ה  רצה  זאת  לארץ, וכל  שנכנסו  שעה  באותה  ישראל  את  להורות  הקב"ה  רצה  זאת  וכל 
כי מאחר שתכלית בואם לשם היתה כדי לעבוד את השי"ת כאמור, על כי מאחר שתכלית בואם לשם היתה כדי לעבוד את השי"ת כאמור, על 
כן עליהם לזכות בחלק של 'הר' כדי שידעו שעליהם למלא את חובתם כן עליהם לזכות בחלק של 'הר' כדי שידעו שעליהם למלא את חובתם 
בהיותם בבחינת 'הר' דהיינו 'כשזוכים במוחין דגדלות', וכמו כן עליהם בהיותם בבחינת 'הר' דהיינו 'כשזוכים במוחין דגדלות', וכמו כן עליהם 
לזכות בחלק שב'שפלה' כדי לדעת את חובתם בהיותם ב'שפל' המצב לזכות בחלק שב'שפלה' כדי לדעת את חובתם בהיותם ב'שפל' המצב 
את  לבטל  עליהם  מוטל  שאז  יסובבוהו,  אשר  שונות  טרדות  את מחמת  לבטל  עליהם  מוטל  שאז  יסובבוהו,  אשר  שונות  טרדות  מחמת 
ישותם כאמור. וכמו כן עליהם לקבל חלק ב'נגב' כדי לדעת את חובתם ישותם כאמור. וכמו כן עליהם לקבל חלק ב'נגב' כדי לדעת את חובתם 
ונבצר  הטרדות,  אלו  מפאת  דקדושה  מלחלוחית  מונגבים  שהם  ונבצר בשעה  הטרדות,  אלו  מפאת  דקדושה  מלחלוחית  מונגבים  שהם  בשעה 
לא  אז  גם  כי  ובעבודה,  בתורה  ולהתייגע  להתעמק  כן  מחמת  לא מאתם  אז  גם  כי  ובעבודה,  בתורה  ולהתייגע  להתעמק  כן  מחמת  מאתם 
ישביתו את מלאכתם, ויעשו ככל אשר לאל ידם. וכמו כן עליהם לזכות ישביתו את מלאכתם, ויעשו ככל אשר לאל ידם. וכמו כן עליהם לזכות 
בחלק שב'חוף הים' המורה על בחי' לחלוחית מכח הקדושה, שבזכותה בחלק שב'חוף הים' המורה על בחי' לחלוחית מכח הקדושה, שבזכותה 

ומכוחה ביכולתו לעבוד את השי"ת כדבעי. ומכוחה ביכולתו לעבוד את השי"ת כדבעי. 
השי"ת יהיה בעזרינו שנוכל לקיים את חובתינו בעולם, ולעשות נחת רוח השי"ת יהיה בעזרינו שנוכל לקיים את חובתינו בעולם, ולעשות נחת רוח 

לפניו בכל העיתים והזמנים.לפניו בכל העיתים והזמנים.
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א. א.   ערב תשעה באב בסעודה המפסקת לא יאכל   ערב תשעה באב בסעודה המפסקת לא יאכל 
לאסור  נהגו  שכבר  ואף  יין,  ישתה  ולא  בשר  לאסור אדם  נהגו  שכבר  ואף  יין,  ישתה  ולא  בשר  אדם 
מר"ח, מ"מ כאן חמור יותר שאסור מן הדין מר"ח, מ"מ כאן חמור יותר שאסור מן הדין (תקנ"ב (תקנ"ב 
אך  אסור,  מצוה  בסעודת  ואפילו  אך .  אסור,  מצוה  בסעודת  ואפילו  סק"ג).  ובמ"ב  סק"ג)ס"א  ובמ"ב  ס"א 

אין  חצות  לאחר  הסעודה  נמשך  אם  מקום  אין מכל  חצות  לאחר  הסעודה  נמשך  אם  מקום  מכל 
מעשרה,  יותר  יהיו  שלא  רק  מיחוש,  בית  מעשרה, כאן  יותר  יהיו  שלא  רק  מיחוש,  בית  כאן 
סי'  סי' (שעה"צ  (שעה"צ  בעצמם  הלומדים  לאלו  דדוקא  בעצמם ואפשר  הלומדים  לאלו  דדוקא  ואפשר 

תקנ"א סקפ"ט). תקנ"א סקפ"ט). 

(סי' (סי'  המפסקת  בסעודה  תבשילין  שני  יאכל  לא  המפסקת   בסעודה  תבשילין  שני  יאכל  לא  ב.ב. 
חורבן  ויזכור  אבל  להרבות  כדי  והטעם  חורבן   ויזכור  אבל  להרבות  כדי  והטעם  ס"א).  ס"א).תקנ"ב  תקנ"ב 

צלי  בין  חילוק  צלי ואין  בין  חילוק  ואין  סק"א).  סק"א). (מ"ב  (מ"ב  עליו  ויצטער  עליו הבית  ויצטער  הבית 
ומבושל לענין זה ומבושל לענין זה (ס"ג).(ס"ג).

ג.  ג.  אפילו בישל מין אחד בשתי קדירות הוי כשני אפילו בישל מין אחד בשתי קדירות הוי כשני 
והשני  עבה  בלילה  כשהאחד  והיינו  והשני תבשילין,  עבה  בלילה  כשהאחד  והיינו  תבשילין, 
בלילה רכה, אבל אם שניהם שוים אין בזה קפידא בלילה רכה, אבל אם שניהם שוים אין בזה קפידא 
וליזהר  להחמיר  יש  וכן  וליזהר .  להחמיר  יש  וכן  בשע"ת).  המובא  ככנה"ג  בשע"ת)(ודלא  המובא  ככנה"ג  (ודלא 

דבר  הוא  כן  אם  אלא  אחת,  בקדירה  מינים  דבר משני  הוא  כן  אם  אלא  אחת,  בקדירה  מינים  משני 
שדרכו בכך כל השנה, כגון אפונין שנותנים עליהם שדרכו בכך כל השנה, כגון אפונין שנותנים עליהם 

בצלים וביצים בצלים וביצים (ס"ג ובמ"ב ושעה"צ שם). (ס"ג ובמ"ב ושעה"צ שם). 
חי  שהוא  כמות  שנאכל  מדבר  הנעשה  חי תבשיל  שהוא  כמות  שנאכל  מדבר  הנעשה  תבשיל  ד. ד. 

מקרי תבשיל לענין זהמקרי תבשיל לענין זה (ס"ג). (ס"ג).
כמה  אפילו  חיים  כשהם  פירות  לאכול  מותר  כמה   אפילו  חיים  כשהם  פירות  לאכול  מותר  ה.ה. 

מיניםמינים (ס"ד).  (ס"ד). 
תבשיל  מין  חשיב  לא  וקאוו"א  טיי"א  תבשיל שתיית  מין  חשיב  לא  וקאוו"א  טיי"א  שתיית  ו. ו. 
כלל, שאין זה אלא כשתיית מים או שארי משקים כלל, שאין זה אלא כשתיית מים או שארי משקים 

המותריםהמותרים (ערוה"ש ס"ט, וכ"כ בשע"ת סק"א).  (ערוה"ש ס"ט, וכ"כ בשע"ת סק"א). 
יכול  אחת,  בקדרה  תבשילין  שני  בישל  יכול אם  אחת,  בקדרה  תבשילין  שני  בישל  אם  ז. ז. 
ראובן לאכול תבשיל אחד ושמעון התבשיל השני ראובן לאכול תבשיל אחד ושמעון התבשיל השני 

(שע"ת סק"ג). (שע"ת סק"ג). 

ח. ח. בדבר האפוי יש דיעות אי הוי בכלל תבשיל או בדבר האפוי יש דיעות אי הוי בכלל תבשיל או 

לא, ומ"מ אין לאכול עוגות, כיון שאכילתן בשביל לא, ומ"מ אין לאכול עוגות, כיון שאכילתן בשביל 
שאין  שאין וי"א  וי"א  שמ"ט),  סי'  תשובה  התעוררות  שמ"ט), (שו"ת  סי'  תשובה  התעוררות  (שו"ת  תענוג תענוג 
לאכלו  שמותר  פת  כשאר  דינו  אלא  בזה  לאכלו איסור  שמותר  פת  כשאר  דינו  אלא  בזה  איסור 

(הליכות אבן ישראל).(הליכות אבן ישראל).

ט. ט. ממעטים בו בשתיית כל מיני משקים, כגון אם ממעטים בו בשתיית כל מיני משקים, כגון אם 
כוסות  ג'  ישתה  כוסות  ד'  בסעודה  לשתות  כוסותרגיל  ג'  ישתה  כוסות  ד'  בסעודה  לשתות  רגיל 

(ס"א ומ"ב שם). (ס"א ומ"ב שם). 

י. י. נוהגים לאכול ביצים קשים כשהם קרים, מפני נוהגים לאכול ביצים קשים כשהם קרים, מפני 
אסור  אסור ולכן  ולכן  סק"ו).  ומג"א  סק"ו). (ס"ה  ומג"א  (ס"ה  אבלים  מאכל  אבלים שהוא  מאכל  שהוא 
כדי  המפסקת  בסעודה  נוסף  תבשיל  שום  כדי לאכול  המפסקת  בסעודה  נוסף  תבשיל  שום  לאכול 

שלא יאכל שני תבשיליןשלא יאכל שני תבשילין (מ"ב שם).  (מ"ב שם). 
יא. יא. יש נוהגים לאכול פת מעיגולים שקורין בייג"ל, יש נוהגים לאכול פת מעיגולים שקורין בייג"ל, 
האבלים  את  בו  להברות  שנוהגים  המאכל  האבלים והוא  את  בו  להברות  שנוהגים  המאכל  והוא 
מפני עיגולן, לרמז שהאבילות והמיתה הוא גלגל מפני עיגולן, לרמז שהאבילות והמיתה הוא גלגל 

החוזר בעולםהחוזר בעולם (ערוה"ש ס"ה).  (ערוה"ש ס"ה). 
באפר  פת  אכילתן  אחר  לטבל  נוהגים  באפר יש  פת  אכילתן  אחר  לטבל  נוהגים  יש  יב. יב. 
ובמ"ב  (ס"ו  ובמ"ב   (ס"ו  באב  תשעה  סעודת  זהו  ואומר  באבולאכלו,  תשעה  סעודת  זהו  ואומר  ולאכלו, 
מל"ח  ס"ו,  מל"ח (א"א  ס"ו,  (א"א  באפר  הביצה  לטבל  נוהגים  באפר ויש  הביצה  לטבל  נוהגים  ויש  שם). שם). 

ס"י סכ"ט).ס"י סכ"ט).

המפסקת  בסעודה  יאכל  לא  לו  שאפשר  המפסקת מי  בסעודה  יאכל  לא  לו  שאפשר  מי  יג. יג. 
ומכל  מים,  של  וקיתון  במלח  חריבה  פת  ומכל אלא  מים,  של  וקיתון  במלח  חריבה  פת  אלא 
יעשה  אלא  אכילתו,  בשיעור  ימעט  אל  יעשה מקום  אלא  אכילתו,  בשיעור  ימעט  אל  מקום 
המים  בשתיית  וכן  התענית,  לסבול  שיוכל  המים באופן  בשתיית  וכן  התענית,  לסבול  שיוכל  באופן 

(שו"ע שם ובמ"ב סקט"ו). (שו"ע שם ובמ"ב סקט"ו). 

המפסקת.  בסעודה  קרקע  גבי  על  לישב  המפסקת. נהגו  בסעודה  קרקע  גבי  על  לישב  נהגו  יד. יד. 
ומ"מ אין צריך לחלוץ מנעליו, מפני שאין אבילות ומ"מ אין צריך לחלוץ מנעליו, מפני שאין אבילות 
אחר  לישב  מותר  זה  ומטעם  הלילה,  עד  אחר נוהגת  לישב  מותר  זה  ומטעם  הלילה,  עד  נוהגת 

הסעודה על הספסלהסעודה על הספסל (ס"ז ובמ"ב סקי"ח).  (ס"ז ובמ"ב סקי"ח). 
טו. טו. מה שהצריכו ישיבה ע"ג קרקע בסעודה זו אינו מה שהצריכו ישיבה ע"ג קרקע בסעודה זו אינו 
אנינות  כמו  הוה  הסעודה  דאותה  אבילות,  אנינות מטעם  כמו  הוה  הסעודה  דאותה  אבילות,  מטעם 

אבילות,  אז  נוהג  אין  שעדיין  המת  קבורת  אבילות, קודם  אז  נוהג  אין  שעדיין  המת  קבורת  קודם 
ומה שיושבין ע"ג קרקע הוא כדי שתהיה הסעודה ומה שיושבין ע"ג קרקע הוא כדי שתהיה הסעודה 
השנה  כל  אוכלין  אנו  שאין  דכיון  ושפילה,  השנה עניה  כל  אוכלין  אנו  שאין  דכיון  ושפילה,  עניה 
בהסיבה, א"כ אינו ניכר השפלות אלא בזה שנשב בהסיבה, א"כ אינו ניכר השפלות אלא בזה שנשב 

ע"ג קרקעע"ג קרקע (ט"ז סק"א).  (ט"ז סק"א). 
ע"פ  והוא  לקרקע,  בינו  בבגד  להפסיק  צריך  ע"פ   והוא  לקרקע,  בינו  בבגד  להפסיק  צריך  טז.טז. 
הקבלה, כי אין לישב על הקרקע אפילו עם בגדיו הקבלה, כי אין לישב על הקרקע אפילו עם בגדיו 
אלא א"כ הוא בגד שאינו מיוחד למלבושיו אלא א"כ הוא בגד שאינו מיוחד למלבושיו (שע"ת (שע"ת 

סק"ח). סק"ח). 

יז. יז. צריך לשנות המקום שהוא רגיל לאכול בו צריך לשנות המקום שהוא רגיל לאכול בו (הגהות (הגהות 
רעק"א ס"ז).רעק"א ס"ז). ובספר ערך לחם כתב דאף אם אינו יכול  ובספר ערך לחם כתב דאף אם אינו יכול 

(מל"ח (מל"ח  מקומו  את  ישנה  מ"מ  קרקע  גבי  על  מקומו לישב  את  ישנה  מ"מ  קרקע  גבי  על  לישב 
ס"י סל"ה). ס"י סל"ה). 

יח.יח. הנשים אינן נוהגות לישב ע"ג קרקע בסעודת  הנשים אינן נוהגות לישב ע"ג קרקע בסעודת 
המפסקת המפסקת (הלי"ש פט"ו ס"ב). (הלי"ש פט"ו ס"ב). 

בסעודה  לאכול  שלשה  ישבו  שלא  ליזהר  יש  בסעודה   לאכול  שלשה  ישבו  שלא  ליזהר  יש  יט.יט. 
המפסקת, כדי שלא יתחייבו בזימון, אלא כל אחד המפסקת, כדי שלא יתחייבו בזימון, אלא כל אחד 
אם  אף  אם ובדיעבד  אף  ובדיעבד  (ס"ח). (ס"ח).  לעצמו  ויברך  לבדו  לעצמו ישב  ויברך  לבדו  ישב 

ישבו ג' לא יזמנו, דלא חשיב קביעות ישבו ג' לא יזמנו, דלא חשיב קביעות (מ"ב סקי"ט).(מ"ב סקי"ט).
המפסקת  בסעודה  דוקא  הוא  כאן  האמור  וכל  המפסקת   בסעודה  דוקא  הוא  כאן  האמור  וכל  כ.כ. 
עוד  לאכול  דעתו  אין  וגם  חצות  אחר  עוד שאוכלין  לאכול  דעתו  אין  וגם  חצות  אחר  שאוכלין 
לאכול  בדעתו  יש  אם  אבל  קבע,  סעודת  לאכול אחריה  בדעתו  יש  אם  אבל  קבע,  סעודת  אחריה 
אחר  הוא  אם  אפילו  קבע  סעודת  אחריה  אחר עוד  הוא  אם  אפילו  קבע  סעודת  אחריה  עוד 
אין  אם  אף  חצות  קודם  אוכלה  אם  או  אין חצות,  אם  אף  חצות  קודם  אוכלה  אם  או  חצות, 
צריך  אינו  אזי  אחריה,  סעודה  עוד  לאכול  צריך בדעתו  אינו  אזי  אחריה,  סעודה  עוד  לאכול  בדעתו 
ליזהר בכל הדברים הללו ליזהר בכל הדברים הללו (ס"ט)(ס"ט). אבל אם יש בדעתו . אבל אם יש בדעתו 
נחשב  זה  אין  עראי,  אכילת  רק  אח"כ  נחשב לאכול  זה  אין  עראי,  אכילת  רק  אח"כ  לאכול 
עיקר  היא  הקודמת  הסעודה  וא"כ  כלל,  עיקר לסעודה  היא  הקודמת  הסעודה  וא"כ  כלל,  לסעודה 

הסעודה ואסור לאכול בה שני תבשילין הסעודה ואסור לאכול בה שני תבשילין (מ"ב סק"כ).(מ"ב סק"כ).
מנחה,  קודם  קבועה  סעודה  לאכול  המנהג  מנחה,   קודם  קבועה  סעודה  לאכול  המנהג  כא.כא. 

סעודה  ואוכלים  מנחה,  מתפללים  סעודה ואח"כ  ואוכלים  מנחה,  מתפללים  ואח"כ 
המפסקת, ונוהגים להרבות קצת בסעודה ראשונה המפסקת, ונוהגים להרבות קצת בסעודה ראשונה 
ופוסקים  הואיל  התענית,  להם  יזיק  שלא  ופוסקים כדי  הואיל  התענית,  להם  יזיק  שלא  כדי 

מבעוד יום מבעוד יום (ס"ט).(ס"ט).
מן  נוחה  דעתם  אין  האחרונים  מן  רבים  מן אבל  נוחה  דעתם  אין  האחרונים  מן  רבים  אבל  כב. כב. 
המנהג הזה להרבות מתחילה בכמה מיני תבשילין המנהג הזה להרבות מתחילה בכמה מיני תבשילין 
מנחה  ואחר  סעודתו,  עיקר  וזהו  בהם  מנחה ולהתענג  ואחר  סעודתו,  עיקר  וזהו  בהם  ולהתענג 
שאז אינו רעב ואינו צמא כלל אוכל לזכר סעודה שאז אינו רעב ואינו צמא כלל אוכל לזכר סעודה 
י"א  וע"כ  עראי,  סעודת  כעין  רק  והוא  י"א מפסקת  וע"כ  עראי,  סעודת  כעין  רק  והוא  מפסקת 
ואחר  אחד,  תבשיל  רק  מנחה  קודם  יאכל  ואחר שלא  אחד,  תבשיל  רק  מנחה  קודם  יאכל  שלא 
מנחה יאכל עדשים או ביצים, ואף שגם זה בכלל מנחה יאכל עדשים או ביצים, ואף שגם זה בכלל 
שבירך  כיון  אהדדי,  מצטרפי  לא  הוא  שבירך תבשיל  כיון  אהדדי,  מצטרפי  לא  הוא  תבשיל 
כתב  והא"ר  באמצע.  מנחה  התפלל  וגם  כתב בהמ"ז  והא"ר  באמצע.  מנחה  התפלל  וגם  בהמ"ז 
מתכוין  שהוא  דכיון  המנהג  את  קצת  מתכוין להצדיק  שהוא  דכיון  המנהג  את  קצת  להצדיק 
בידו,  הרשות  התענית  לו  יזיק  שלא  שמים  בידו, לשם  הרשות  התענית  לו  יזיק  שלא  שמים  לשם 
יותר  עצמו  את  ישביע  שלא  אדם  כל  יראה  יותר ומ"מ  עצמו  את  ישביע  שלא  אדם  כל  יראה  ומ"מ 
אחר  לאכול  שיוכל  בראשו  עיניו  והחכם  אחר מדאי,  לאכול  שיוכל  בראשו  עיניו  והחכם  מדאי, 
המנחה סעודה המפסקת שלא יהא כאכילה גסה המנחה סעודה המפסקת שלא יהא כאכילה גסה 
הישר  דהמנהג  כתב  אדם  והחיי  הישר   דהמנהג  כתב  אדם  והחיי  סקכ"ב).  סקכ"ב).(מ"ב  (מ"ב  ועראי ועראי 
סעודה  חצות  אחר  או  חצות  קודם  לאכול  סעודה הוא  חצות  אחר  או  חצות  קודם  לאכול  הוא 
קבועה, וסמוך לחשיכה אוכלין על הארץ תבשיל קבועה, וסמוך לחשיכה אוכלין על הארץ תבשיל 
מותר  התענית  לו  שיזיק  מתיירא  הוא  ואם  מותר אחד,  התענית  לו  שיזיק  מתיירא  הוא  ואם  אחד, 
ובלבד  לשבוע,  כדי  חמאה  עם  פת  אח"כ  ובלבד לאכול  לשבוע,  כדי  חמאה  עם  פת  אח"כ  לאכול 

שלא יאכל שני תבשיליןשלא יאכל שני תבשילין (שעה"צ סקי"ח).  (שעה"צ סקי"ח). 
מי שאינו צם בתשעה באב יש עליו חיוב  כג. כג. אף מי שאינו צם בתשעה באב יש עליו חיוב אף 
של סעודה המפסקת עם כל הדינים הנוהגים בה של סעודה המפסקת עם כל הדינים הנוהגים בה 

(שבה"ל ח"י סי' פ"ג, הלי"ש פט"ו ס"ב). (שבה"ל ח"י סי' פ"ג, הלי"ש פט"ו ס"ב). 

מפני  לתענית,  סמוך  מתוק  דבר  לאכול  מפני אין  לתענית,  סמוך  מתוק  דבר  לאכול  אין  כד. כד. 
בולע  אח"כ  וכשבולע  בפיו  נשאר  בולע שהמתיקות  אח"כ  וכשבולע  בפיו  נשאר  שהמתיקות 

המתיקות המתיקות (מג"א סימן צ' סקכ"ז, והביאו במ"ב שם סקמ"ה).(מג"א סימן צ' סקכ"ז, והביאו במ"ב שם סקמ"ה).

'על ˘בר ב˙ עמי'
מ‡מר מ˜יף ויסו„י על מ‰ו˙ ‰‡בל ו‰בכי על ‰חורבן מ‡מר מ˜יף ויסו„י על מ‰ו˙ ‰‡בל ו‰בכי על ‰חורבן 

וˆער ‰˘כינ‰וˆער ‰˘כינ‰
‚ו„ל ‰‡בי„‰ – חוב˙ ‰‡בלו˙ – ‰˙ועל˙ ˘בז‰‚ו„ל ‰‡בי„‰ – חוב˙ ‰‡בלו˙ – ‰˙ועל˙ ˘בז‰

מ‰ יע˘‰ ל‡ו˜מ‡ ˘כינ˙‡ מעפר‡מ‰ יע˘‰ ל‡ו˜מ‡ ˘כינ˙‡ מעפר‡
ˆ„י˜ ‰ו‡ ‰' כי פי‰ו מרי˙י - בי‰מ"˜ נחרב בעוונו˙ינוˆ„י˜ ‰ו‡ ‰' כי פי‰ו מרי˙י - בי‰מ"˜ נחרב בעוונו˙ינו

מובא במדרש שהקב"ה אומר לישראל, "לא הוצאתי אתכם מובא במדרש שהקב"ה אומר לישראל, "לא הוצאתי אתכם 
לא  זרה,  עבודה  לשם  שהכנסתם  קודם  המקדש  לא מבית  זרה,  עבודה  לשם  שהכנסתם  קודם  המקדש  מבית 
הרגתי צאצאיכם קודם שהעברתם אותם למולך", כך מונה הרגתי צאצאיכם קודם שהעברתם אותם למולך", כך מונה 
שם המדרש כמה וכמה פורעניות, שאילו לא חטאו ישראל שם המדרש כמה וכמה פורעניות, שאילו לא חטאו ישראל 
בכגון זה לא היה הקב"ה משיב להם כגמולם בראשם, בני בכגון זה לא היה הקב"ה משיב להם כגמולם בראשם, בני 
ישראל נשאו על עצמם את האשמה על חורבן הבית והגלות ישראל נשאו על עצמם את האשמה על חורבן הבית והגלות 
האיומה, כל הטענות שטענו ישראל כלפי אביהם שבשמים האיומה, כל הטענות שטענו ישראל כלפי אביהם שבשמים 
מדוע נגזרו עליהם גזירות קשות ורעות חטאו ישראל מעין מדוע נגזרו עליהם גזירות קשות ורעות חטאו ישראל מעין 
זה לאביהם, הקב"ה הרי אינו מעניש בסתם, כדכתיב זה לאביהם, הקב"ה הרי אינו מעניש בסתם, כדכתיב (דברים (דברים 
לב, ד)לב, ד) "הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפט קל אמונה ואין  "הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפט קל אמונה ואין 

עול צדיק וישר הוא", יתר על כן אומרת המדרש על הפסוק עול צדיק וישר הוא", יתר על כן אומרת המדרש על הפסוק 
"על נהרות בבל שם ישבנו גם בכינו בזכרנו את ציון" "על נהרות בבל שם ישבנו גם בכינו בזכרנו את ציון" (תהלים (תהלים 
קלז ומדרש תהלים שם)קלז ומדרש תהלים שם), אמר להם ירמיה, "מעיד אני עלי שמים , אמר להם ירמיה, "מעיד אני עלי שמים 

וארץ, אלו בכיתם בכיה אחת עד שאתם בציון לא גליתם", וארץ, אלו בכיתם בכיה אחת עד שאתם בציון לא גליתם", 
נמצאנו למדים שכל סיבת החורבן נגרמה בעטיינו כי מרינו נמצאנו למדים שכל סיבת החורבן נגרמה בעטיינו כי מרינו 
אחד  כל  צריך  כן  על  להשי"ת,  ליבנו  שתנו  ולא  אחד ופשענו  כל  צריך  כן  על  להשי"ת,  ליבנו  שתנו  ולא  ופשענו 

להתעורר ולשאול את עצמו "על מה עשה לנו ה' ככה".להתעורר ולשאול את עצמו "על מה עשה לנו ה' ככה".
ב˙ ˆיון ‰ורי„י כנחל „מע‰ יומם וליל‰ ‡ל ˙˙ני פו‚˙ לך ב˙ ˆיון ‰ורי„י כנחל „מע‰ יומם וליל‰ ‡ל ˙˙ני פו‚˙ לך 

- ‰חיוב ל‰˙‡בל על ירו˘לים- ‰חיוב ל‰˙‡בל על ירו˘לים
לפחות  הגלות,  במעמקי  אנו  נמצאים  כשכבר  עתה  לפחות אך  הגלות,  במעמקי  אנו  נמצאים  כשכבר  עתה  אך 
והגלות  השכינה  צער  על  ונתאבל  מתרדמתנו  נקיץ  והגלות כעת  השכינה  צער  על  ונתאבל  מתרדמתנו  נקיץ  כעת 
והחיוב  הענין  חומר  הזה.  והחיוב המר  הענין  חומר  הזה.  המר 
ירושלים  על  ירושלים להתאבל  על  להתאבל 

גדולה  עיר  שהייתה  ביתר  העיר  באנשי  אנו  מוצאים 
להם  עמדו  לא  המרובים  זכויותיהם  אך  ולתורתו,  לה' 
רבות  שנים  שדוד,  ונפלה  העיר  כרעה  בו  פקודה  ביום 
והיו  באב,  תשעה  ביום  ביתר  נלכדה  הבית  חורבן  אחר 
הרוגיה מונחים שנים רבות תחת כיפת השמים, אמרו 
חז"ל, שהסיבה בגינה חרבה ביתר היא משום שלא התאבלו חז"ל, שהסיבה בגינה חרבה ביתר היא משום שלא התאבלו 
בה על ירושלים בה על ירושלים (ירושלמי תענית כד:)(ירושלמי תענית כד:), והנה כשנתבונן בזה נראה , והנה כשנתבונן בזה נראה 
שלא אמרו שחטאו אנשי ביתר בעוון עבודה זרה או בשאר שלא אמרו שחטאו אנשי ביתר בעוון עבודה זרה או בשאר 
חטאים החמורים, אלא דבר זה בלבד שלא התאבלו אנשיה חטאים החמורים, אלא דבר זה בלבד שלא התאבלו אנשיה 

על חורבן ירושלים.על חורבן ירושלים.
על הר ציון ששמם - איך ימצא מנוח כשהשכינה נעה ונדהעל הר ציון ששמם - איך ימצא מנוח כשהשכינה נעה ונדה

כל אחד ואחד אשר לב בשר לו לא יחשה בשעה שיראה כל אחד ואחד אשר לב בשר לו לא יחשה בשעה שיראה 
אש,  למאכולת  והייתה  בלהבות  כליל  עלתה  אביו  אש, שבית  למאכולת  והייתה  בלהבות  כליל  עלתה  אביו  שבית 
מעשה  לעשות  שיקום  עד  ורוגע  מנוח  לו  ייתן  לא  מעשה ליבו  לעשות  שיקום  עד  ורוגע  מנוח  לו  ייתן  לא  ליבו 
ויבחון את כל האפשרויות העומדות לפניו כיצד יכול הוא ויבחון את כל האפשרויות העומדות לפניו כיצד יכול הוא 
לעזור לאביו רחומו לשקם את עולמו שחרב עליו, איך יערב לעזור לאביו רחומו לשקם את עולמו שחרב עליו, איך יערב 
עליו אכול ושתה בעת שאביו שהוא בשר מבשרו מתגלגל עליו אכול ושתה בעת שאביו שהוא בשר מבשרו מתגלגל 
ברחובה של עיר. והרי לאבינו שבשמים אין לו בית ומקום ברחובה של עיר. והרי לאבינו שבשמים אין לו בית ומקום 
בלבד,  זו  ולא  בגלותא,  שכינתא  בתוכו,  שכינתו  בלבד, להשרות  זו  ולא  בגלותא,  שכינתא  בתוכו,  שכינתו  להשרות 
אלא משנאיך נשאו ראש באו זרים וחיללוה, שלטו במקום אלא משנאיך נשאו ראש באו זרים וחיללוה, שלטו במקום 
זה ידי זדים והקימו שם מקום טומאה ופרשו עליו כיפה של זה ידי זדים והקימו שם מקום טומאה ופרשו עליו כיפה של 
זהב הרומז למלכות, בחינת שפחה תירש גבירתה, לב מי לא זהב הרומז למלכות, בחינת שפחה תירש גבירתה, לב מי לא 

יבכה על הצער האיום בה נתון אבינו שבשמים.יבכה על הצער האיום בה נתון אבינו שבשמים.
‡וי נ‡ לנו כי חט‡נו - כל „ור ˘‡ינו נבנ‰ בימיו מעלין ‡וי נ‡ לנו כי חט‡נו - כל „ור ˘‡ינו נבנ‰ בימיו מעלין 

עליו כ‡ילו ‰ו‡ ‰חריבועליו כ‡ילו ‰ו‡ ‰חריבו
החורבן  על  והאבל  הבכי  סדר  את  יראה  כאשר  יזדעזע  לא  החורבן מי  על  והאבל  הבכי  סדר  את  יראה  כאשר  יזדעזע  לא  מי 
שצווה האר"י הק'שצווה האר"י הק' (פרי עץ חיים שער תיקון חצות) (פרי עץ חיים שער תיקון חצות): "צריך האדם להרבות : "צריך האדם להרבות 
ולבכות ולצעוק על גלות השכינה וחורבן בית המקדש", "ראוי ולבכות ולצעוק על גלות השכינה וחורבן בית המקדש", "ראוי 
שתלך  צריך  "לכן  הזה",  במעל  ידו  כי  יותר,  ולהתעורר  שתלך לבכות  צריך  "לכן  הזה",  במעל  ידו  כי  יותר,  ולהתעורר  לבכות 
יחף,  ותשאר  מנעלך  ותסיר  למזוזה,  סמוך  הפתח  אצל  יחף, ותשב  ותשאר  מנעלך  ותסיר  למזוזה,  סמוך  הפתח  אצל  ותשב 
ותתעטף ראשך כאבל ותרבה בבכיה כפי כחך, ותקח אפר מקלה ותתעטף ראשך כאבל ותרבה בבכיה כפי כחך, ותקח אפר מקלה 
ותשים על מצחך במקום הנחת תפילין, גם תכוף ראשך ותחבוט ותשים על מצחך במקום הנחת תפילין, גם תכוף ראשך ותחבוט 
חז"ל  אמרו  כי  במעל,  שידינו  אמר  לחינם  לא  בקרקע".  חז"לפניך  אמרו  כי  במעל,  שידינו  אמר  לחינם  לא  בקרקע".  פניך 
(ירושלמי מס' יומא ה.)(ירושלמי מס' יומא ה.) "כל דור שאינו נבנה בימיו מעלין עליו כאילו  "כל דור שאינו נבנה בימיו מעלין עליו כאילו 

הוא החריבו", כל שנה ושנה שעוברת עלינו ועדיין לא נושענו, הוא החריבו", כל שנה ושנה שעוברת עלינו ועדיין לא נושענו, 
מחמיר ומעמיק השבר הגדול, כדאיתא בגמראמחמיר ומעמיק השבר הגדול, כדאיתא בגמרא (ברכות לב:)  (ברכות לב:) "מיום "מיום 
לאביהם  ישראל  בין  ברזל  חומת  נפסקה  המקדש  בית  לאביהם שחרב  ישראל  בין  ברזל  חומת  נפסקה  המקדש  בית  שחרב 
הברזל  מחיצת  מתעבה  שעוברת  ושנה  שנה  וכל  הברזל שבשמים",  מחיצת  מתעבה  שעוברת  ושנה  שנה  וכל  שבשמים", 
החוצצת בינינו לאבינו שבשמים יותר ויותר, ואיככה נוכל לשבת החוצצת בינינו לאבינו שבשמים יותר ויותר, ואיככה נוכל לשבת 
שאננים בעוד שמחמת מעשינו הרעים ממשיכה בית המקדש שאננים בעוד שמחמת מעשינו הרעים ממשיכה בית המקדש 
להיחרב, אבינו שבשמים אינו מוצא מנוח ואיך נחשה, הוא רוצה להיחרב, אבינו שבשמים אינו מוצא מנוח ואיך נחשה, הוא רוצה 

שנתאבל על גלות השכינה ונשתתף בצערו.שנתאבל על גלות השכינה ונשתתף בצערו.
‚„ול כים ˘ברך מי ירפ‡ לך - ע„ ‰יכן ˆריכ‰ ל‰‚יע ‰ˆער ‚„ול כים ˘ברך מי ירפ‡ לך - ע„ ‰יכן ˆריכ‰ ל‰‚יע ‰ˆער 

על ˘בר חורבן ‰בי˙על ˘בר חורבן ‰בי˙
השכינה  של  הגדול  בצער  להצטער  עצמו  את  האדם  יעורר  כן  השכינה על  של  הגדול  בצער  להצטער  עצמו  את  האדם  יעורר  כן  על 
הקדושה, לא לחינם קבעו חז"ל בכל התפילות לעורר את ענין ירושלים הקדושה, לא לחינם קבעו חז"ל בכל התפילות לעורר את ענין ירושלים 
יום מבקשים ואומרים "ולירושלים  את בנין בית המקדש, כל  ולהחיש את בנין בית המקדש, כל יום מבקשים ואומרים "ולירושלים ולהחיש 
בברכת  תצמיח",  מהרה  עבדך  דוד  צמח  "את  תשוב",  ברחמים  בברכת עירך  תצמיח",  מהרה  עבדך  דוד  צמח  "את  תשוב",  ברחמים  עירך 
בהלכה  שנפסק  מה  ידוע  עוד.  וכך  ירושלים"  "ובנה  מזכירים  בהלכה המזון  שנפסק  מה  ידוע  עוד.  וכך  ירושלים"  "ובנה  מזכירים  המזון 
שאסור שיהיה סכין על השולחן בעת ברכת המזון, מפני שפעם אחת שאסור שיהיה סכין על השולחן בעת ברכת המזון, מפני שפעם אחת 
ונזכר  ירושלים  בונה  לברכת  וכשהגיע  המזון,  ברכת  מברך  אחד  ונזכר היה  ירושלים  בונה  לברכת  וכשהגיע  המזון,  ברכת  מברך  אחד  היה 
חורבן הבית לקח הסכין ותקעו בבטנו חורבן הבית לקח הסכין ותקעו בבטנו (בית יוסף או"ח סימן קפ)(בית יוסף או"ח סימן קפ), היכן מוצאים , היכן מוצאים 
היום אנשים כאלו, והזכרנו זה רק בכדי לקבל השגה כיצד היה בשנים היום אנשים כאלו, והזכרנו זה רק בכדי לקבל השגה כיצד היה בשנים 

קדמוניות הרגשת ההעדר של לחיות ללא הביהמ"ק.קדמוניות הרגשת ההעדר של לחיות ללא הביהמ"ק.
של  עדותו  את  יהודה'  'שבט  מספר  בסידורו  העתיק  עמדין  יעקב  של רבי  עדותו  את  יהודה'  'שבט  מספר  בסידורו  העתיק  עמדין  יעקב  רבי 
העסק  לכל  ראיה  עד  והיה  בירושלים,  שהיה  הרומיים,  נציב  נכר,  העסק בן  לכל  ראיה  עד  והיה  בירושלים,  שהיה  הרומיים,  נציב  נכר,  בן 
הגדול של קרבן פסח, ככל אשר ביארו חז"ל מצוות אלו וככל ההלכות הגדול של קרבן פסח, ככל אשר ביארו חז"ל מצוות אלו וככל ההלכות 
שראו  בדברים  ותפארת  הרחבה  הלה  הוסיף  ועוד  בדבריהם,  שראו הקבועות  בדברים  ותפארת  הרחבה  הלה  הוסיף  ועוד  בדבריהם,  הקבועות 
דבר  נראה  זו  ומעדות  ההלכות,  מגופי  אינם  ואשר  בלבבו  ונחרתו  דבר עיניו  נראה  זו  ומעדות  ההלכות,  מגופי  אינם  ואשר  בלבבו  ונחרתו  עיניו 
שאינו  הגוי  שם  וכתב  בחטאינו,  שאבדנו  מה  לידע  אלקינו  בית  שאינו כבוד  הגוי  שם  וכתב  בחטאינו,  שאבדנו  מה  לידע  אלקינו  בית  כבוד 
יודע היאך אתם מסוגלים לשרוד ללא הביהמ"ק. בענין זה כבר סיפרתי יודע היאך אתם מסוגלים לשרוד ללא הביהמ"ק. בענין זה כבר סיפרתי 
הרבה פעמים על מרן הגאון רבי דוד יונגרייז זצוק"ל, שבשעה שאמר את הרבה פעמים על מרן הגאון רבי דוד יונגרייז זצוק"ל, שבשעה שאמר את 
תפלת "את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח", אחז את ידו על גרונו כחונק תפלת "את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח", אחז את ידו על גרונו כחונק 
עצמו עד שהאדימו פניו, וזכורני שהייתי מתמה על מנהגו זה, עד שהניא עצמו עד שהאדימו פניו, וזכורני שהייתי מתמה על מנהגו זה, עד שהניא 
שכשמתפלל  כתב  זי"ע  אייבשיץ  יונתן  רבי  שהגה"ק  ומצאתי  לידי  שכשמתפלל ה'  כתב  זי"ע  אייבשיץ  יונתן  רבי  שהגה"ק  ומצאתי  לידי  ה' 
בכדי  למות  שמוכן  השי"ת  לפני  שיבקש  עירך,  ולירושלים  בכדי בברכת  למות  שמוכן  השי"ת  לפני  שיבקש  עירך,  ולירושלים  בברכת 

שביהמ"ק יבנה, או אז הבנתי מה את כוונת מעשהו.שביהמ"ק יבנה, או אז הבנתי מה את כוונת מעשהו.
אני הגבר ראה עני  - ירגיש הצער כאילו נחרב בימינו אנואני הגבר ראה עני  - ירגיש הצער כאילו נחרב בימינו אנו
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נכ˙ב ע"י ‰ר"ר מ‡יר רבינוביı ˘ליט"‡
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ערוך ומסו„ר לפי פוס˜י זמנינו

|  המשך בעמוד ג'  | ב

הלכות סעודה המפסקתהלכות סעודה המפסקת



ספר טיב ‰מע˘יו˙ לרבינוטיב ‰מע˘יו˙

סיפור ל˘ב˙

‚„ול‰ ˆ„˜‰ ˘מ˜רב˙ ‡˙ ‰‚‡ול‰
מזיטאמיר  אהרן  מזיטאמיר רבי  אהרן  רבי  להרה"ק  אהרן,  אהרןתולדות  תולדות  הקדוש  בספר 
זצוק"לזצוק"ל (ליקוטים חדשים), פירש הרמז בזה, על פי מ"ש בגמרא 

פ"ק דבבא בתראדבבא בתרא (י.): "גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה". 
וכבר תמה בזוהר הקדושבזוהר הקדוש (ח"ג דף רפא.), דחזינן הרבה בני אדם 
לתת  שצריך  ותירץ,  באה.  לא  הגאולה  ועדיין  צדקה,  שנותנים 
לשם מצות צדקה, ולשם ייחוד קוב"ה ושכינתיה. ובכוונה מיוחדת 
כדי  וגלותה,  מצערה  קרנה  בעפר  המתגוללת  שכינתא  לפרוק 

לרוממה ולחברה בבעלה.
משתדלי  דקא  נשא  בני  "כמה  הנצרך):  (בקיצור  שם  הזוהרהזוהר  וז"ל 
באורייתא ועבדי גמילות חסדים, ולא אתפרק קודשא בריך הוא 
ועושים  בתורה  עמלים  אנשים  כמה  [הלא  וישראל.  ושכינתיה 
אלא   – וישראל].  ושכינתיה  קוב"ה  נפדו  ולא  חסדים,  גמילות 
בקודשא  יתה  לחבר  כדי]  בתורה  [שיתייגע  באורייתא  דישתדל 
אלא  חסיד  אין  דהא  אוקמוה  הא  חסד  וגמילות  הוא,  בריך 
[שהכל  שכינתיה,  בהו  למפרק  דעביד  דכל  קונו,  עם  המתחסד 
עם  חסד  עביד  ובהא  השכינה],  את  לפדות  כדי  בכוונה  עושה 

קודשא בריך הוא וכו'" עכל"ק. 
ושביה  תפדה  במשפט  "ציון  הכתוב:  רמזי  פירש  זה  לפי  ואשר 
חוץ  ב"ש,  א"ת  בסדר  מתחלפות  התיבות  כל  דהנה  בצדקהבצדקה", 

'צדקה'  תיבת  כי  ב"ש,  בא"ת  מתחלפת  שאינה  'צדקה'  'צדקה'   מתיבת 
בא"ת ב"ש הוא ג"כ 'צדקה', [א"ת, ב"ש, ג"ר, ד"ק, ה"צ ד"ק, ה"צ].

מצות  לשם  הצדקה  נקיים  כאשר  בצדקה",  בצדקה""ושביה  "ושביה  שאמר  וזה 
לשמה,  צדקה  אם  כי  אחרות,  וכוונות  נגיעות  שום  בלא  הצדקה, 
'צדקה'  תיבת  שאין  במה  כנרמז  'צדקה'.'צדקה'.  כן  גם  פנימיותה  שכל 
לשם  צדקה  והיינו  צדקה,  כן  גם  ופנימיותה  שתוכה  מתחלפת, 
מצות הצדקה וכל תיקוניה. – שבזה בוודאי יעשה גם השם יתברך 
עמנו הצדקה, ויגאלנו בעגלא ובזמן קרוב במהרה בימינו, כי גדולה גדולה 

צדקה שמקרבת את הגאולה,צדקה שמקרבת את הגאולה, אמן.
• ~ • ~ •

בעיר בעיר  שנים,  לפני  טהורים  ישראל  את  ששימש  העתיק  המקווה 
העתיקה שבירושלים ת"והעתיקה שבירושלים ת"ו, התקלקל ונשבר, ויצא מכלל שימוש. 
מכונו,  אל  ולהשיבו  תיכף  לתקנו  דחוף  צורך  אפוא  התעורר 

לטהרתם של ישראל.
אך, כסף מנא לן? – אנשי ירושלים של מעלה של אותה תקופה 
הדל  בתקציב  השונים,  ה'כוללים'  קרנות  מכספי  שהתפרנסו 
שבימי ה'חלוקה', בוודאי שלא היה באפשרותם לממן את תיקון 

המקוה.
גדול  עשיר  חדש,  אורח  הקודש  בעיר  התיישב  זמן  באותו  והנה 

"ִצּיֹון ְּבִמְׁשָּפט ִּתָּפֶדה ְוָׁשֶביָה ִּבְצָדָקה""ִצּיֹון ְּבִמְׁשָּפט ִּתָּפֶדה ְוָׁשֶביָה ִּבְצָדָקה" (הפטרת שבת חזון – ישעיה א, כז) (הפטרת שבת חזון – ישעיה א, כז)

מידה כנגד מידהמידה כנגד מידה
בוקר יום שישי אחרי תפילת שחרית במירון ניגש אלי יהודי מכניס בוקר יום שישי אחרי תפילת שחרית במירון ניגש אלי יהודי מכניס 
אורחים וביקש תרומה של חלב, בלב שמח תרמתי לו כסף עבור אורחים וביקש תרומה של חלב, בלב שמח תרמתי לו כסף עבור 

חמש שקיות חלב.חמש שקיות חלב.
את  שלחה  ואשתי  במירון  שבת  לקראת  התארגנו  היום  את בהמשך  שלחה  ואשתי  במירון  שבת  לקראת  התארגנו  היום  בהמשך 
בתי  המשיכה  אזל,  החלב  במכולת  אך  חלב,  לקנות  למכולת  בתי בתי  המשיכה  אזל,  החלב  במכולת  אך  חלב,  לקנות  למכולת  בתי 
האם.  כבקשת  חלב  להשיג  בנסותה  החנויות  בין  רגליה  האם. לכתת  כבקשת  חלב  להשיג  בנסותה  החנויות  בין  רגליה  לכתת 
הוא  אבל  חלב  מוכרים  אינם  כי  המוכר  אמר  מהחנויות  הוא באחת  אבל  חלב  מוכרים  אינם  כי  המוכר  אמר  מהחנויות  באחת 
מכין  שהוא  מאכלים  עבור  בידו  שיש  ממה  לה  למכור  מכין מסכים  שהוא  מאכלים  עבור  בידו  שיש  ממה  לה  למכור  מסכים 

מהחלב... מהחלב... 
שמחה בתי על ההצעה ובקשה לרכוש את החלב. שמחה בתי על ההצעה ובקשה לרכוש את החלב. 

"כמה חלב את צריכה? " שאל המוכר"כמה חלב את צריכה? " שאל המוכר
"אני צריכה חמש חלב, אבל כמה שתמכור לי אהיה אסירת תודה!""אני צריכה חמש חלב, אבל כמה שתמכור לי אהיה אסירת תודה!"
המוכר הורה לעובד לתת לה חמש חלב, אך העובד אמר למוכר כי המוכר הורה לעובד לתת לה חמש חלב, אך העובד אמר למוכר כי 
כל מה שיש להם זה בדיוק חמש ואז לא ישאר דבר לחנות. המוכר כל מה שיש להם זה בדיוק חמש ואז לא ישאר דבר לחנות. המוכר 

ענה כנגד: "תן לה את הכל, אני כבר אשיג בהמשך מה שצריך..."ענה כנגד: "תן לה את הכל, אני כבר אשיג בהמשך מה שצריך..."
והשגחה  בידה  חלב  שקיות  חמש  עם  לצימר  בתי  שבה  והשגחה וכך  בידה  חלב  שקיות  חמש  עם  לצימר  בתי  שבה  וכך 
את  להם  שסיפרתי  בכך  ההשגחה  את  להם  השלמתי  את מופלאה,  להם  שסיפרתי  בכך  ההשגחה  את  להם  השלמתי  מופלאה, 
סיפור תרומת החמש חלב הבוקר וה' דאג לנו במידה כנגד מידה סיפור תרומת החמש חלב הבוקר וה' דאג לנו במידה כנגד מידה 

לחמש חלב בדיוק...לחמש חלב בדיוק...
בעל המעשה: ר.מבעל המעשה: ר.מ

אצבע אלוקים היאאצבע אלוקים היא
בוקר אחד ללא כל הודעה מוקדמת האמה (אצבע אמצעית) ביד בוקר אחד ללא כל הודעה מוקדמת האמה (אצבע אמצעית) ביד 
שמאל חדלה מלתפקד, ניסיתי להניעו אנה ואנה אך הפקודה לא שמאל חדלה מלתפקד, ניסיתי להניעו אנה ואנה אך הפקודה לא 
האצבע  אך  כאבים  לי  היו  לא  אופן,  בשום  לאצבע  מהמוח  האצבע עבר  אך  כאבים  לי  היו  לא  אופן,  בשום  לאצבע  מהמוח  עבר 
השתתקה. הלכתי לרופא שאמר כי אין מה לעשות וכנראה שזה השתתקה. הלכתי לרופא שאמר כי אין מה לעשות וכנראה שזה 
הודיתי  ציוד."  להחזיר  ומתחילים  מזדקן  "הגוף  הזקנה,  עם  הודיתי בא  ציוד."  להחזיר  ומתחילים  מזדקן  "הגוף  הזקנה,  עם  בא 
כל  הרי  כי  במחשבות  מהורהר  לדרכי  והמשכתי  בחום  כל לרופא  הרי  כי  במחשבות  מהורהר  לדרכי  והמשכתי  בחום  לרופא 
בספרים  כמובא  ברוחניות  לתקן  שעלי  משהו  על  לרמוז  בא  בספרים דבר  כמובא  ברוחניות  לתקן  שעלי  משהו  על  לרמוז  בא  דבר 
הקדושים כי ישנם תרי''ג מצוות כנגד רמ''ח אברים ושס''ה גידים הקדושים כי ישנם תרי''ג מצוות כנגד רמ''ח אברים ושס''ה גידים 
שצירוף האברים והגידים עולים כמנין תרי''ג וכל מצוה משפיע על שצירוף האברים והגידים עולים כמנין תרי''ג וכל מצוה משפיע על 
איבר אחר. בקשתי מה' שיאיר עיניי באיזה מצווה פגמתי שקשור איבר אחר. בקשתי מה' שיאיר עיניי באיזה מצווה פגמתי שקשור 
כהן  שאני  שכיוון  לב  ושמתי  עיניי  ה'  האיר  שבסוף  עד  כהן לאמה,  שאני  שכיוון  לב  ושמתי  עיניי  ה'  האיר  שבסוף  עד  לאמה, 
ועולה לדוכן לברך את העם ברכת כהנים אני מסיר את הקשירות ועולה לדוכן לברך את העם ברכת כהנים אני מסיר את הקשירות 
מה  משום  הפסקתי  הברכה  ואחרי  הברכה,  בשביל  מה מהאמה  משום  הפסקתי  הברכה  ואחרי  הברכה,  בשביל  מהאמה 
לשוב ולכרוך את רצועות התפילין סביב האמה שהכריכות האלו לשוב ולכרוך את רצועות התפילין סביב האמה שהכריכות האלו 
מרמזות אל קשר הנשואין שלנו כביכול עם הבורא כפי שאומרים מרמזות אל קשר הנשואין שלנו כביכול עם הבורא כפי שאומרים 
בזמן הכריכות את הפסוקים של "וארסתיך לי לעולם" וכו', תיכף בזמן הכריכות את הפסוקים של "וארסתיך לי לעולם" וכו', תיכף 
קבלתי על עצמי לשוב ולכרוך את הרצועות סביב האצבע, וראה קבלתי על עצמי לשוב ולכרוך את הרצועות סביב האצבע, וראה 
זה פלא כבר מהיום הראשון ששבתי לכרוך את רצועות התפילין זה פלא כבר מהיום הראשון ששבתי לכרוך את רצועות התפילין 

סביב האצבע שבה האצבע לתפקוד מלא ללא כל הסבר רפואי...סביב האצבע שבה האצבע לתפקוד מלא ללא כל הסבר רפואי...
ויהי הדבר לפלא עד כמה חזקים עלינו דברי חז''ל כי אין יסורים ויהי הדבר לפלא עד כמה חזקים עלינו דברי חז''ל כי אין יסורים 
כנגד  במידה  שהכל  יראה  במעשיו  שיפשפש  אחד  וכל  עוון  כנגד ללא  במידה  שהכל  יראה  במעשיו  שיפשפש  אחד  וכל  עוון  ללא 
מידה וכל מה שצריך זה לשים לב לדבר שגרם והכל יבוא מיד על מידה וכל מה שצריך זה לשים לב לדבר שגרם והכל יבוא מיד על 

מקומו בשלום.מקומו בשלום.
בעל המעשה: מורינו הרב שליט''א בעל המעשה: מורינו הרב שליט''א 

טיב ‰‰˘‚ח‰

המעונין לזכות את הרבים בסיפור של השגחה פרטית 
מוזמן לשלוח אל ר' שמחה סמואלס

בפקס: 15326517922
o.y.wines@gmail.com :או ל
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סיפורי השגחה פרטית
שנשלחו למערכת ע"י הקוראים

ג

כמו  נחרב,  עתה  מאילו  פחות  לא  מוחשי  באופן  החורבן  את  כמו יחיה  נחרב,  עתה  מאילו  פחות  לא  מוחשי  באופן  החורבן  את  יחיה 
הבית  שממשיך  הרי  בא,  דוד  בן  אין  שעדיין  זמן  שכל  הבית שהזכרנו  שממשיך  הרי  בא,  דוד  בן  אין  שעדיין  זמן  שכל  שהזכרנו 
המקדש להיחרב בימינו, כמו שראינו כל הדורות אצל אנשי ירושלים המקדש להיחרב בימינו, כמו שראינו כל הדורות אצל אנשי ירושלים 
החורבן  על  ביותר  מתאבלים  שהיו  המסורת,  ממשיכי  מעלה  החורבן של  על  ביותר  מתאבלים  שהיו  המסורת,  ממשיכי  מעלה  של 
אף  זצוק"ל  קרויזר  זונדל  רבי  הגה"צ  חצות,  תיקון  תמיד  אף ואומרים  זצוק"ל  קרויזר  זונדל  רבי  הגה"צ  חצות,  תיקון  תמיד  ואומרים 
חצות  זמן  בהגיע  זאת  בכל  האחרונות,  בשנותיו  ביותר  חלש  חצות שהיה  זמן  בהגיע  זאת  בכל  האחרונות,  בשנותיו  ביותר  חלש  שהיה 
היה מתאמץ לשחות קומתו ארצה, ומתיישב על כיסא נמוך ביותר היה מתאמץ לשחות קומתו ארצה, ומתיישב על כיסא נמוך ביותר 
מזקני  אחד  לי   סיפר  גם  כך  ובתחנונים.  בבכי  התיקון  את  מזקני ואמר  אחד  לי   סיפר  גם  כך  ובתחנונים.  בבכי  התיקון  את  ואמר 
ירושלים שזוכר שבילדותו ראה פעם את זקנו יושב על הארץ ומקונן ירושלים שזוכר שבילדותו ראה פעם את זקנו יושב על הארץ ומקונן 
בדמעות שליש, נבהל הילד מאד ממחזה בלתי שגרתי זה, שאל את בדמעות שליש, נבהל הילד מאד ממחזה בלתי שגרתי זה, שאל את 
זקנו מדוע אתה בוכה, האם אירע מקרה לא טוב, ענה לו זקנו מבעד זקנו מדוע אתה בוכה, האם אירע מקרה לא טוב, ענה לו זקנו מבעד 
מתוך  שנאמרו  הדברים  נשרף,  שביהמ"ק  יודע  האינך   , מתוך לדמעותיו  שנאמרו  הדברים  נשרף,  שביהמ"ק  יודע  האינך   , לדמעותיו 
כאב מוחשי חדרו כל כך בלבו הרך של הילד, עד שניגש אל הסולם כאב מוחשי חדרו כל כך בלבו הרך של הילד, עד שניגש אל הסולם 
העולה לגג, וטיפס בזריזות שנים עשר שליבות ענקיות כדי לעלות העולה לגג, וטיפס בזריזות שנים עשר שליבות ענקיות כדי לעלות 
על הכיפה לצפות לעבר מקום המקדש, לראות אם עדיין מיתמרים על הכיפה לצפות לעבר מקום המקדש, לראות אם עדיין מיתמרים 

הלהבות משריפת בית אלוקינו.הלהבות משריפת בית אלוקינו.
ר‡‰ ‰' כי ˆר לי - י˜ריב מעˆמו למען ˆער ‰˘כינ‰ר‡‰ ‰' כי ˆר לי - י˜ריב מעˆמו למען ˆער ‰˘כינ‰

אמנם ישנו נדבך נוסף שזהו מחובת האדם, בנוסף על הצער הגדול אמנם ישנו נדבך נוסף שזהו מחובת האדם, בנוסף על הצער הגדול 
ומנוחיותו  מעצמו  להקריב  גם  צריך  השכינה,  על  להצטער  ומנוחיותו שיש  מעצמו  להקריב  גם  צריך  השכינה,  על  להצטער  שיש 
משהו למען הבית המקדש. מרן רבי יוסף חיים זוננפלד זצוק"ל לא משהו למען הבית המקדש. מרן רבי יוסף חיים זוננפלד זצוק"ל לא 
היה לו בביתו ארון בגדים, שמעתי זאת מנכדו שעדיין זכר זאת, היה היה לו בביתו ארון בגדים, שמעתי זאת מנכדו שעדיין זכר זאת, היה 
לו תיבה בתוך ביתו ששימש גם כשולחן האכילה, שם היו מונחים לו תיבה בתוך ביתו ששימש גם כשולחן האכילה, שם היו מונחים 
כל הבגדים, וכל אימת שהיו צריכים להוציא איזה בגד מתוך התיבה כל הבגדים, וכל אימת שהיו צריכים להוציא איזה בגד מתוך התיבה 
היו מסירים את הדף של השולחן ושולפים את המלבוש הרצוי, ידוע היו מסירים את הדף של השולחן ושולפים את המלבוש הרצוי, ידוע 
ירושלים  יהודי  כל  יצאו  בירושלים  לבקר  וילהלם  המלך  ירושלים שכשהגיע  יהודי  כל  יצאו  בירושלים  לבקר  וילהלם  המלך  שכשהגיע 
ובראשם מרן הגרי"ח עם הספר תורה בידו לכבודו להקביל את פניו, ובראשם מרן הגרי"ח עם הספר תורה בידו לכבודו להקביל את פניו, 
בבית  שאין  לראות  נוכח  הרי"ח  מרן  בבית  לביקור  המלך  בבית כשהגיע  שאין  לראות  נוכח  הרי"ח  מרן  בבית  לביקור  המלך  כשהגיע 
ולו רהיט אחד בשלמות, כל כיסא היה רעוע ממשנהו, פנה הקיסר ולו רהיט אחד בשלמות, כל כיסא היה רעוע ממשנהו, פנה הקיסר 
שאינה  עד  הקהילה  ודלות  עניות  מגיע  כך  כל  וכי  תדהמתו,  שאינה והביע  עד  הקהילה  ודלות  עניות  מגיע  כך  כל  וכי  תדהמתו,  והביע 
יכולה להעמיד לרשות הרב בית נאה ומרוהט בצורה נאה ומכבדת, יכולה להעמיד לרשות הרב בית נאה ומרוהט בצורה נאה ומכבדת, 
וכי יאה לקיסר היהודים לדור בעניות כה משוועת, ענה לו הגרי"ח, וכי יאה לקיסר היהודים לדור בעניות כה משוועת, ענה לו הגרי"ח, 
והחווה בידו על מקום המקדש שנשקף מחלונו ואמר, כל עוד שאותו והחווה בידו על מקום המקדש שנשקף מחלונו ואמר, כל עוד שאותו 
בית לא יתקומם לא אוכל לדור בדירה מושלמת. כך ידוע גם שמרן בית לא יתקומם לא אוכל לדור בדירה מושלמת. כך ידוע גם שמרן 
החפץ חיים מעולם לא ישב על כיסא שלם, באמרו כל זמן אין השם החפץ חיים מעולם לא ישב על כיסא שלם, באמרו כל זמן אין השם 
העילאיות  בדרגות  נמצאים  אנו  שאין  מובן  שלם,  הכסא  אין  העילאיות שלם  בדרגות  נמצאים  אנו  שאין  מובן  שלם,  הכסא  אין  שלם 
של הצדיקים והקדושים, אבל בכל זאת פטור בלא כלום אי אפשר, של הצדיקים והקדושים, אבל בכל זאת פטור בלא כלום אי אפשר, 
החובה לראות מה 'אני' עושה למען הבית המקדש, אכן לא דורשים החובה לראות מה 'אני' עושה למען הבית המקדש, אכן לא דורשים 

מאתנו לסגף עצמנו כאותם הצדיקים, ואף לא דורשים שלא לאכול מאתנו לסגף עצמנו כאותם הצדיקים, ואף לא דורשים שלא לאכול 
בשר ושאר דברים הנחוצים לבריאות הגוף, אבל לפחות במותרות בשר ושאר דברים הנחוצים לבריאות הגוף, אבל לפחות במותרות 
ותענוגי העולם הזה, שכיום נמצאים בשפע רב, אפשר למעט, הרי ותענוגי העולם הזה, שכיום נמצאים בשפע רב, אפשר למעט, הרי 

הבית עומד שמם ואיך יערב לנו כל תענוגות העולם.הבית עומד שמם ואיך יערב לנו כל תענוגות העולם.
נ˘‡ לבבנו ‡ל כפים ‡ל ˜ל ב˘מים - י˘ ליי˜ר ‡˙ נ˘‡ לבבנו ‡ל כפים ‡ל ˜ל ב˘מים - י˘ ליי˜ר ‡˙ 
‰בי‰כ"נ ו‰˙פל‰ ˘‰ם במ˜ום ‰בי‰מ"˜ ו‰˜רבנו˙‰בי‰כ"נ ו‰˙פל‰ ˘‰ם במ˜ום ‰בי‰מ"˜ ו‰˜רבנו˙

טוב,  בעשה  גם  אלא  להתחזק,  יש  מרע  בסור  רק  טוב, לא  בעשה  גם  אלא  להתחזק,  יש  מרע  בסור  רק  לא 
הנורא  הפגם  את  לתקן  מעשיות  פעולות  הנורא לעשות  הפגם  את  לתקן  מעשיות  פעולות  לעשות 
שהתהווה בחורבן, הרי הביהמ"ק נחרב משום שהכניסו שהתהווה בחורבן, הרי הביהמ"ק נחרב משום שהכניסו 
צלם בהיכל, על כל קירות הבית ציירו וכיירו צורות שונות צלם בהיכל, על כל קירות הבית ציירו וכיירו צורות שונות 
של עבודה זרה רח"ל, כך מובא במדרש, ובגין כך נחרב של עבודה זרה רח"ל, כך מובא במדרש, ובגין כך נחרב 
ביהמ"ק, ולדידן, בזמננו כל זמן שעדיין אין בית המקדש ביהמ"ק, ולדידן, בזמננו כל זמן שעדיין אין בית המקדש 
קיים על מכונו, הרי יש לנו את הבית המקדש מעט, אלו קיים על מכונו, הרי יש לנו את הבית המקדש מעט, אלו 
הבתי כנסיות ובתי מדרשות, שהם מעין בית המקדש, הבתי כנסיות ובתי מדרשות, שהם מעין בית המקדש, 
לכן מוטל עלינו לתקן את החטא הגדול ולשמור על כבוד לכן מוטל עלינו לתקן את החטא הגדול ולשמור על כבוד 
כנגד  הוא  בזמננו  שהתפילה  מבואר  עוד  המדרש.  כנגד בית  הוא  בזמננו  שהתפילה  מבואר  עוד  המדרש.  בית 
הקרבנות (ברכות כו.), וזהו הדבר המועט שעדיין נשאר הקרבנות (ברכות כו.), וזהו הדבר המועט שעדיין נשאר 
להקב"ה נחת רוח מעולמנו, כדכתיב (במדבר כח, ב) "את להקב"ה נחת רוח מעולמנו, כדכתיב (במדבר כח, ב) "את 
קרבני לחמי לאשי ריח ניחוחי", התפלה הוא מהדברים קרבני לחמי לאשי ריח ניחוחי", התפלה הוא מהדברים 
הצריכים חיזוק כל יום, טבע האנשים לחפש ולתור אחר הצריכים חיזוק כל יום, טבע האנשים לחפש ולתור אחר 
הידורים  ולהוסיף  ועניינים,  שונות  סגולות  ממיני  הידורים מיני  ולהוסיף  ועניינים,  שונות  סגולות  ממיני  מיני 
ששייך  בדיעבד  כל  על  לדאבוננו  אך  מצוה,  לכל  ששייך שונים  בדיעבד  כל  על  לדאבוננו  אך  מצוה,  לכל  שונים 
בתפילה סומכים על זה, על כן יש להוסיף ולהדר בתפלה בתפילה סומכים על זה, על כן יש להוסיף ולהדר בתפלה 
שהמה כנגד הקרבנות, תפלת השחר הוא הרי כנגד תמיד שהמה כנגד הקרבנות, תפלת השחר הוא הרי כנגד תמיד 
הוא  ומעריב  הערביים  בין  קרבן  הוא  מנחה  שחר,  הוא של  ומעריב  הערביים  בין  קרבן  הוא  מנחה  שחר,  של 
שפתינו",  פרים  בחינת "ונשלמה  ופדרים,  איברים  שפתינו", כנגד  פרים  בחינת "ונשלמה  ופדרים,  איברים  כנגד 
מעין  את  לנו  ונתנו  והקדוש  הגדול  הבית  נחרב  מעין וכאשר  את  לנו  ונתנו  והקדוש  הגדול  הבית  נחרב  וכאשר 
בית המקדש, הבית הכנסת ובית המדרש, וגם נתנו לנו בית המקדש, הבית הכנסת ובית המדרש, וגם נתנו לנו 
את התפלה שהוא במקום קרבנות, הרי שעלינו לשפוך את התפלה שהוא במקום קרבנות, הרי שעלינו לשפוך 
שצריך,  כמו  עולמים  כל  הבורא  לפני  לחשנו  צקון  שצריך, את  כמו  עולמים  כל  הבורא  לפני  לחשנו  צקון  את 

ולהתפלל כדת כראוי וכנכון בכל פרטיה ודקדוקיה.ולהתפלל כדת כראוי וכנכון בכל פרטיה ודקדוקיה.
‰˘יבנו ‰' ‡ליך ונ˘וב ח„˘ ימינו כ˜„ם‰˘יבנו ‰' ‡ליך ונ˘וב ח„˘ ימינו כ˜„ם

את  ובתמים  באמת  נעשה  כאשר  דשמיא  את בסייעתא  ובתמים  באמת  נעשה  כאשר  דשמיא  בסייעתא 
ירושלים  על  המתאבל  כל  בנו  יתקיים  עלינו,  ירושלים המוטל  על  המתאבל  כל  בנו  יתקיים  עלינו,  המוטל 
זוכה ורואה בשמחתה, ונזכה לראות בקרוב בנחמת ציון זוכה ורואה בשמחתה, ונזכה לראות בקרוב בנחמת ציון 
וירושלים קרית מלך רב, בביאת ינון ובבניין בית מקדשנו וירושלים קרית מלך רב, בביאת ינון ובבניין בית מקדשנו 

ותפארתנו מחמד עינינו במהרה בימינו, אמן.ותפארתנו מחמד עינינו במהרה בימינו, אמן.



הלז  העשיר  עקא,  דא  ברם   – הרב.  רכושו  כל  עם  הגולה  מן  שעלה 
מפורסם היה בקמצנותו הגדולה... ככל שניסו להתרימו לצרכי צדקה 

וחסד לא נענה מעולם, ולא היה מסוגל להוציא פרוטה מן הכיס!
רבי  הגה"צ  מורנו  היה  עת,  באותה  עיה"ק  ירושלים  של  הגדול  רבה 
את  לגייס  ניתן  כיצד  הנערץ  הרב  חשב  רבות  זצוק"ל,  סלנט  זצוק"לשמואל  סלנט  שמואל 
הסכום הגדול בדחיפות לתיקונו המיידי של המקווה, ולא מצא שום 
זאת  בכל  ולנסות  עשיר,  אותו  של  לביתו  לגשת  אם  כי  בדבר,  עצה 

לדבר על לבו, שמא ייאות להפריש מעט מהונו הרב לצדקה. 
מתחילה ניסו הגבאים וראשי הקהילה להניא את הרב מדרכו, וטענו 
בפניו שאין כאן שום סיכוי קלוש שהלה יתן משהו לצדקה, כאשר אף 
במקרים חמורים ביותר של הצלת נפשות קפץ את ידו, ומעולם לא 
השתתף בשום מגבית של צדקה, ואין כאן אלא ביזיון כבוד התורה, 

שיתבזה הרב בסירובו המוחלט של העשיר!
לשבת  אפשר  אי  כזו  שלעת  ואמר  עמהם,  הסכים  לא  הרב  אולם 
בחיבוק ידיים, לנוכח הצורך הדחוף ביותר, ובכל מה שרק ניתן לנסות 

צריך לקום ולעשות מעשה!
ביתו  אל  ובעצמו  בכבודו  ויצא  במעילו,  הישיש  הרב  אפוא  התעטף 
ונעלה  רם  לביקור  מאוד  שמח  הלה  הגדול.  העשיר  של  המפואר 
המפואר,  טרקלינו  אל  הכניסו  בכבוד,  הרב  את  קיבל  הוא  שכזה, 
היה  הלא  לביתו,  יבוא  בעצמו  שהרב  לכך  זכה  במה  לשמוע  וביקש 

יכול לשלוח את 'שליח בית דין' להזמינו, ותיכף היה בא.
אך הרב השיב שהפעם בא במבוקש מיוחד, היות שנצרכת הקהילה 
להתרימו  בא  כן  על  המקווה,  תיקון  בדבר  מאוד  בנחיצות  הקדושה 
במצוה גדולה זו. – הרב האריך בנועם דבריו בגודל חשיבות המצוה, 
נוגע  הענין  כמה  עד  היטב  וביאר  לדורות.  ועומדת  קיימת  שהיא 
אך   – ובטהרה.  בקדושה  הנאמנה  היהדות  קיום  של  נפשה  לציפור 
נענה  מבוקשתו,  בהצעת  הרב  וכשסיים  מאומה,  הועיל  לא  זאת  כל 
העשיר ביבושת, שכנראה טעות נפלה כאן, כי מעולם לא נתן לצדקה 

כלום, ואיננו מסוגל לתת שום תרומה!
ממונך  ואת  דרשתי  אותך  טעות!  שום  כאן  אין  ולא,  לא  הרב:  אמר 
נצרך  והענין  בדבר,  ברירה  שום  כעת  בידינו  אין  כאשר  ביקשתי, 

בדחיפות לאלתר לסכום גדול והגון!
אבל העשיר בעיקשותו חזר על סירובו, ואמר שצר לו על כך שהרב 
שאצלו  מראש  היטב  ידע  כנראה  אבל  כך!  כל  עצמו  הטריח  הזקן 
מעולם לא קיבלו שום צדקה, ואיננו מבין על מה ולמה יצא הרב בכל 

זאת לבקשה זו?
כראות רבי שמואל את עיקשותו האיתנה של העשיר, קם ממקומו 

בסערת רוח, ואמר בקול חוצב להבות אש:
אסביר לך בדיוק טעם ביאתי כאן אליך! – לסיבה אחת פשוטה!

הנה לאחר מאה ועשרים, כאשר תגיע לפני בית דין של מעלה, שם 
ישאלו ממך על מעשיך בזה העולם, ועל הכל תענה בבטחה ותאמר, 
אותך  כשישאלו  אך  וכו'.  בציבור  והתפללתי  בתורה  למדתי  בוודאי 
זה  מדוע  בקלות!  לתקנו  שבכוחך  שבור,  מקווה  בעירך  יש  הרי  שם, 
על   – ישראל?!  של  טהרתם  את  בכך  ומנעת  בקלקולו,  אותו  הזנחת 
ולא  ידעתי,  "לא  למעלה  שם  לענות  תוכל  שלא  כדי  הנה,  באתי  כך 
ראיתי, ולא שמעתי"... בכדי להפריך את 'תירוציך' הללו באתי הנה! 
עתה כבר לא תוכל להשתמש במין 'תירוץ' שכזה... שכן באנו ושטחנו 
המקווה  מצב  את  בפניך  כאן  הצגנו  עוזה,  במלוא  הבעיה  את  בפניך 

הזועק לתיקונו, ועתה עשה הטוב בעיניך!!!
כשמוע העשיר את דבריו הנוקבים של הצדיק, פרץ בבכי סוער ונמס 
הכספת  מפתח  את  מפתחותיו  מצרור  שלף  אתר  על  בקרבו,  לבו 
שבחדר משכיותיו, והורה לרבי שמואל להיכנס שם פנימה, ולמשוך 

מן הכספת כל סכום הנצרך לו!
תיכף ניגש רבי שמואל אל המלאכה, הוציא מן הכספת את הסכום 
נקרא  ומאז   – והדר!  פאר  ברוב  בשלמות,  המקווה  לתיקון  הדרוש 

המקווה על שמו של אותו עשיר, הלא הוא: "ויטנברג'עס מקווה""ויטנברג'עס מקווה".
['פרטיות' קובץ 00607]

• ~ • ~ •
סיפר לי הרב הגאון רבי בן ציון גוטפארב שליט"אהגאון רבי בן ציון גוטפארב שליט"א, ממה שזכור הוא 
מימי ילדותו, בבית אביו הצדיק המפו' מוה"ר רבי שמואל גוטפראב מוה"ר רבי שמואל גוטפראב 

זצ"לזצ"ל, מנקיי הדעת שבירושלים.
בביתם התגורר במשך שמונה שנים רצופיםשמונה שנים רצופים, איש עיוור ומסכן שאבד 
שנים  אותם  בכל  בו  טיפלו  הרוממה  המשפחה  ובני  עיניו,  מאור  את 

בכל צרכיו וענייניו, ומלווים אותו תדיר אל כל מקום שנצרך.
'שבת הגדול''שבת הגדול' נסתלק האיש  והנה לאחר שמונה שנים בעיצומה של 
ושבק חיים לכל חי, באותה שנה חל 'ליל בדיקת חמץ''ליל בדיקת חמץ' ביום ראשון 
בלילה, ולמחרת ביום שני בערב ליל הסדר. רבי שמואל הצדיק שהיה 
במוצאי  תיכף  יצא  קדישא,  בחברא  'חבר'  גם  התנדבויותיו  שאר  בין 
שבת הגדול להתעסק בכל ענייני טהרת וקבורת המת. ורק לאחר תום 
משכבו  על  נח  והמת  מקומו,  על  מסודר  שהכל  כשווידא  הלוויה  כל 
בשלום, הגיע הביתה בערך בשעה שתיים בלילה! ולזוגתו הצדקנית 
לבו  את  מעט  שיסעוד  להשגיח  כדי  עליו  שהמתינה  ע"ה,  אדל  ע"המרת  אדל  מרת 
בסעודת מלוה מלכא... החל להסביר, שאותו עיוור מסכן הניח אחריו 
אין  והנה  אביהם,  פטירת  על  'שבעה''שבעה'  לשבת  הצריכים  בנים,  שני 
בנמצא שום מקום מתאים בו יוכלו השניים לקבל את פני המנחמים, 

כי אם כאן בתוך הבית הקטן שלנו!
רבי  הטעים  בביתנו,  העיוור  דר  האחרונות  חייו  שנות  בשמונה  הרי 
הוא  הראוי  מן  לרווחה,  ביתו  היה  שכאן  כבר  יודעים  והכל  שמואל, 

אפוא שכמו כן יישבו השבעה אחריו כאן בבית!

מילאו  הרבים  הגשמים  בעיצומו,  החורף  היה  עדיין  תקופה  באותה 
את הרחובות בטיט ובבוץ מלוכלך... הימים יומיים אחרונים לפני ליל 
הסדר... אך הרבנית הצדקנית לא ניסתה אפילו לחשוב לסרב בדבר! 

ותיכף נתנה הסכמתה בדבר!
התיישבו  האבלים  חסד!  של  לבית  כולו,  הבית  הפך  מהרה  עד  ואכן 
למלא  במהירות  החלה  המנחמים  ותנועת  הגדול,  בחדר  כבוד  ברוב 
את כל הבית בבוץ ובטיט... כאשר לא נותרו בפניהם כי אם שני ימים 
היה  לא  הצהריים  בשעות  פסח  ערב  שני  יום  עד   – השבעה.  לשבת 
ניתן לעשות כמעט כלום בבית להכנות הפסח הממשמש ובא, אבל 
אף אחד בבית לא התלונן מאומה! – כי אם בהיפך, הכל נדבקו בלהט 
מה  ולבדוק  לראות  העת,  כל  דבוק  הגדול  האב  שהיה  החסד  מצות 
לאחר  פסח  ערב  שני  ביום  ורק  והמתנחמים.  המנחמים  לפני  חסר 
מן  כולם  שיצאו  לאחר  חג,  התקדש  בטרם  ספורות  שעות  חצות, 
הבית, החלו הכל במלאכת הקודש בזריזות נאמנה, לנקות ולסדר כל 

הבית לכבוד חג הפסח, ולכבוד ליל הסדר!
טיב זה המעשה, סיים הגאון רבי בן ציון שליט"א, הותיר בלבנו רושם טיב זה המעשה, סיים הגאון רבי בן ציון שליט"א, הותיר בלבנו רושם 
עמוק בל יתואר, לדעת ולהשכיל עד היכן מגעת עבודת 'טיב החסד', עמוק בל יתואר, לדעת ולהשכיל עד היכן מגעת עבודת 'טיב החסד', 

ונחרט עמוק בעצמותנו, לעסוק תמיד בצדקה וחסד בכל עוז!ונחרט עמוק בעצמותנו, לעסוק תמיד בצדקה וחסד בכל עוז!
['פרטיות' קובץ 707009]

• ~ • ~ •
יעקב  רבי  הרה"ק  בן  זצוק"ל,  בידרמן  נטע  נתן  שמעון  רבי  יעקב האדמו"ר  רבי  הרה"ק  בן  זצוק"ל,  בידרמן  נטע  נתן  שמעון  רבי  האדמו"ר 
ישראל  בית  שכונת  מלעלוב  [האדמו"ר  מלעלוב,  זצוק"ל  מלעלוביצחק  זצוק"ל  יצחק 
מתיקה  מיני  להעניק  שבת  מדי  היה  נוהג  אב],  ד'  יא"צ   – ירושלים 

לכל אחד מנכדיו היקרים שעלו ובאו לביתו לברכת "שבתא טבא"."שבתא טבא".
של  הגדול  ביתו  אל  אמו  עם  הגיע  וביישן,  קטן  ילד  הנכדים,  אחד 
הסבא בליל שבת, כדי לברך ולהתברך בברכת 'גוט שבת'. אך בעמדו 
פניו  וראה  הצדיק,  הסבא  בפני  ה'גדולים'  ואחיותיו  אחיו  שאר  בין 
לגשת  אבה  ולא  ובושה,  פחד  עליו  נפל  השבת,  נועם  באור  מאירים 
הילדים,  שאר  כל  בין  הטובות  בעיניו  בו  הבחין  הצדיק  הסבא.  אל 
והזמינו אליו בקריאה של חיבה, לגשת לקבל את הצוקעריל [סוכריה] 
ולומר 'גוט שבת'. – אך בתוך הבלגן הגדול שהיו באותה שעה בבנים 
ונכדים שמילאו את הבית להתברך נשכח הדבר, והילד לא קיבל את 

סוכרייתו.
 – כשהסבא  שעות,  כמה  לאחר  המשפחה  הופתעה  מאוד  מה  והנה 
שהיה כבר זקן וחלוש באותם ימים – הופיע בכבודו ובעצמו בביתם 
הקטן, מתחילה נבהלו שמא קרה משהו שנאלץ בגינו לטרוח בעצמו 
והסביר,  המתוק,  בחיוכו  להרגיעם  מיהר  הסבא  אך   – ביתם.  עד 
לילד  לתת  הספיק  לא  התפילה,  לאחר  בבית  שהיה  הבלגן  שמחמת 
הילד  ניגש  לא  מכן  לאחר  מה  ומשום  שלו,  הסוכרייה  את  הקטן 
הצטער  בוודאי  כי  בשבילו...  חוב'  'בעל  הוא  והרי  שבת,  גוט  לברכת 
הילד על כך שנשאר רק הוא בלא שיקבל מן הסבא את הסוכרייה. - 
לכן באתי הנה כדי שלא להשאיר את הנער בצערו, ולאחל לו ברכת 

'א'גוטען שבת'!'א'גוטען שבת'!
אי אפשר לתאר את גודל השמחה וההנאה שהיתה לאותו ילד, כאשר אי אפשר לתאר את גודל השמחה וההנאה שהיתה לאותו ילד, כאשר 
ואותה  טבא',  'שבתא  לב  בכל  לברכו  זקנו,  לזרועות  בהתלהבות  ואותה רץ  טבא',  'שבתא  לב  בכל  לברכו  זקנו,  לזרועות  בהתלהבות  רץ 

סוכריה לא משה מתוך ידיו כל יום השבת!סוכריה לא משה מתוך ידיו כל יום השבת!
[שם]
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בעיניך!!! הטוב עשה ועתה לתיקונו הזועק
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