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שבכל דור יש נפש אחד , בכל שנה בתשעה באב נולד משיח

שראוי להיות משיח אם יהיה הדור זכאי ותחילת אורו ביום 

   )ע"ק רבי צדוק הכהן מלובלין זי"להגה" פרי צדיק("! תשעה באב

•   

  ?מדוע תשעה באב נקרא מועד
דתשעה באב איקרי מועד , לגבי הליכות והלכות שונות, מצינו בפוסקים

בית יוסף סימן תקנט " (קרא עלי מועד): "טו, כה אאי(וב על שם הכת

יום  הדבר לקרואוכי יאה , וצריך להבין הענין בזה, )ץ"בשם התשב

  ?עושהזו מה לשמחה ? "מועד"שחרב בית המקדש בתואר 

" פרי צדיק"בספרו  ע"ק רבי צדוק הכהן מלובלין זי"הרהאלא הסביר 

ומלא תקוה על  מבט מיוחדהסבר נפלא הנותן ) פרשת דברים אות יג(

, אמר ריש לקיש"): ב, יומא נד( בהקדם דברי הגמרא. "תשעה באב"יום 

רי ה, ותמוה. "רובים המעורין זה בזהבשעה שנכנסו נכרים להיכל ראו כ

עיין בבא (מה שהיו מעורין זה בזה הוא סימן ברכה וחיבה לישראל 

ובהיפך בקללתן אם לא היו מעורין הוא סימן קללה , )א, בתרא צט

חורבן היו הכרובין ואיך יתכן שבשעת ה, )שםא "לשון המהרש" (ושנאה

  ?זה בזה מעורין

שהחורבן וההרס הביאו את בני ישראל לידי משום : אלא ההסבר הוא

ובכך נפתח תיכף הפתח לגאולתן וישועתן , הרהור תשובה על מעלליהן

' שבט )ע, איכה רבה א(מה שאיתא בירושלמי ומדרש  כנודע, של ישראל

שאכן מקודם ": ועומק הבנת הדברים .נולד משיחאחר החורבן באב 

דעתם  ה עלשלא על, חרב הבית היו באמת אין עושין רצונו של מקוםשנ

תיכף הרהרו כל , אבל אך כשראו שנכנסו אויבים להיכל, שיחרב הבית

, רק שכבר נגזרה גזירה, והתחרטו על מעשיהם הרעים תשובהבישראל 

וכמו שהוכיחם ירמיה למה לא עשו תשובה עד שלא נגזרה גזירה שאז 

של מקום ומזה נו רצו נעשו ישראל בכלל עושין ואז תיכף, לא היה נחרב

  ."נולד תיכף משיח

כשם שאז נתעוררו ישראל בתשובה ביום , ענין זה מתעורר בכל שנה

וכשם שאז , באב בני ישראל מתעוררין בתשובה' כך בכל שנה בט, זה

שנה  בכל כך,  עקב צערם על החורבןוונותיהם זכו למחילה וכפרה על ע

  ...הכיפוריםדוגמת יום , יום זה מוכן לסליחה ולכפרה

בכל שנה כן , ביום זה משיחשל אורו נולד כשם שאז , וכתוצאה מכך

שבכל דור יש נפש אחד שראוי להיות משיח  ,בתשעה באב נולד משיח

   ! אם יהיה הדור זכאי ותחילת אורו ביום תשעה באב

שהרי אין לך יום טוב גדול מזה שבני ישראל , "מועד"לכן נקרא יום זה 

  .לתשובה ולכפרה על עוונותיהם ופשעיהםזוכים 

•   

אין לנו אלא , ל"ראים את הדברים הנוראים הנאחרי שקו :אמר הכותב

, בלימוד התורה קדשם כראוילו ,לקחת את עצמנו בימים הבאים לקראתנו

בכדי , לקבל על עצמנו עול מלכותו יתברך, ובעשיית המצוות, בתפילה

לת אורו של משיח צדקנו להתגלותו ולתחיראויים זכאים ו שאכן נהיה

  .ר"אכי, שיתגלה אלינו ברוב ורחמים וחסדים גלוים

•   

  :הוסיף לבאר את הדברים במשל ע"מברדיטשוב זי לוי יצחקק רבי "הרה

  
  

הפשיטו המלך את בגדיו בגדי החג והפאר , לבן מלך שסרח: למה הדבר דומה

ועשה המלך לעצמו סימן לאותו היום בו , והלבישו בגדי קדרות וחשכות, וההדר

י יומא היה תולה בגדים ובכל שנה בהגיע הא, הפשיט את בנו מבגדי תפארתו

ולי אז א, אולי יעבור בנו בשוק ויראה בגדיו שהיה לו מקדמת דנא"אלו בחוץ 

דוה לבו וסמר בשרו "ובראות הבן בגדי יקר אלו , "בהיתחרט ויעשה תשו

אזי כביכול מה מאד , וכאשר ישים זאת אל לבו בלב שלם ...בזכרו את בגדיו

, ומחזירו אל חיקו, "האב בראותו שהבן מתחרט על מעשיויכמרו רחמיו של 

  .וד ולתפארתומלבישו שוב בגדים משובחים לכב

בית זכינו ל, היינו לבושים בבגדי פארדאנו בני ישראל , באב' בט" מועד"וזהו ה

ומרוב עוונותינו ', ומקום ירידת השפע וכו השכינהמקום השראת  המקדש

שהיה  נתעורר כל הדברים" –נטל תפארתנו בו  –ובאי יומא , חסרנו כל אלה

כי בו מתנוצצים כל האורות וההשפעות , 'מועד'ולכן נקרא " לנו בזמן הבית

ונבכה ונתאונן על , ה רוצה שנתבונן במה שחסרנו"וזהו משום שהקב, דאז

ת מאוינו כמאז לביונפרוש כפינו לאלקי השמים דיחזיר אותנו ", החורבן

     "ה על עמו בני ישראל"כמרו רחמי הקבאזי י... ומקדם

  )ג ,ב(סב את ההר הזה פנו לכם צפונה  רב לכם
״קדשי ) זבחים ה(היה מבאר את המשנה  הרה״ק רבי נחמן מקוסוב זי״ע

וכך  ,שחיטתן בכל מקום״  על דרך המוסרקדשים קלים , קדשים שחיטתן בצפון

אנשים גדולים בבחינת ״קדשי  -״קדשי קדשים שחיטתן בצפון״ : היה אומר

כי יודע היצר , היצר שוחט אותם בדברים הצפונים ונעלמים מעין, קדשים״

לפיכך הוא מכשילם בדברים שאין , שבעבירה גדולה וחמורה לא יוכל להם

בנגיעה דקה מן הדקה שלא , תופס אותם בפניה קלה, מכירים שהם עבירות

אפילו , ן ״שחיטתן בכל מקום״בני ההמו -אבל ״קדשים קלים״ . מרגישים בה

  ... בעבירות הנגלות יכול היצה״ר להסיתם ולתפוס אותם ברשתו

צדיקים יצר  -״רב לכם סב את ההר הזה״ : ולפי זה ביאר את הפסוק שלפנינו

בל תתבצרו ותמנעו  -ולכן רב לכם סב את ההר הזה , הרע נדמה להם כהר

תשימו  -ו לכם צפונה״ אלא ״פנ, עצמכם רק מהעבירות הגדולות שמסביבכם

ושלפעמים אפילו נראות , לב על עבירות ופניות שאינן גלויות אלא צפונות

  ...כמצוות
  ) ג-ב, ב(לכם סב את ההר הזה רב  ...ויאמר ה׳ אלי

וידוע . אמרו ״כל מקום שאתה מוצא גדר ערוה שם אתה מוצא קדושה״ חז״ל

, )א"ע סוכה נב(כי לצדיקים נדמה היצה״ר כהר , שהיצר הרע נקרא ׳הר׳

וממילא ה׳הר׳ נקרא ערוה והצדיקים שמשמרים עצמם לבל לתת ליצה״ר מקום 

הרה״ק וע״פ זה ביאר . מגדרים את ההר ולא נותנים לעלות עליו, בקרבם

, דהיינו -״סוב את ההר הזה״ , גדולה יהיה לכם -״רב לכם״ יץ זי״ע מרופש

, ולאחר האות ה׳ הוא האות ו׳, אם נסובב ונלך קודם האות ה׳ של הר נגיע לד׳

נמצא . ואות שאחר ר׳ הוא אות ש׳, והאות שקודם הרי״ש של ׳הר׳ הוא אות ק׳

נהיים ה׳הר׳ מסובב בארבעה אותיות ד׳ ו׳ ק׳ ש׳ שביחד הם מצטרפים ו

 . וזהו ״כל מקום שאתה מוצא גדר ערוה שם אתה מוצא קדושה״, ״קודש״

  )יא ,ב(ענקים והמאבים יקראו להם אמים רפאים יחשבו אף הם כ
שהרבה צדיקים בכל הדורות היו גוערים בכל מיני אנשים שהיו , דבר ידוע הוא

 יוובכך ה, היו מזעיפים פנים אליהם מגיעים אליהם עם צרותיהם ואף לפעמים

  . ותיהםולבטל את צר ישועות להסיר הדינים מעליהם ולהבאתפועלים 

  הביא מה  ק מקאמרנא זי״עילהרה״ק רבי יצחק אייז "היכל הברכה"בחומש 

  



  

 

  

  

הרה״ק רבי בנו של  הרה״ק רבי זאב וואלף מזאבאריז זי״עששמע בשם 

: פסוק זה באופן נפלא בדרך רמז לפרש יחיאל מיכל מזלאטשוב זי״ע

האף והרוגז  -הם״  אף״יחשבו , ם הצדיקים רופאי הנפשות״רפאים״ ה

כדברים שבהם יעניקו ישועות לרוב  -שלהם יחשבו אצלם ״כענקים״ 

שע״י הכעס שלהם ממתיקים הצדיקים , )מלשון הכתוב ״הענק תעניק לו״(

, כה לבני ישראלוממשיכים שפע ובר, הדינים שעל אותו אדם בעל הצרה

הם פשוטי העם שאין להם מוח בקדקדם יפחדו  -אולם ״המואבים״ 

מכיון שאנם , כעסנים - יקראו להם אימים״ "מרוגזו וכעסו של הצדיק ו

לכן , מבינים שכל דברי הצדיק עושה פעולות גדולות להמתיק הדינים

אינם תולים כן בהמתקת הדינים אלא , כשרואים את הצדיק כועס

 ...כעסנים הםאומרים ש
•   

אופן היו רואים שב מרדומסק זי״ע "תפארת שלמה"הרה״ק בעל האצל 

  : וכך מסופר, פעל ישועותל "הנ

מעשה באדם אחד שביתו היה ריקן מלחם ושמלה ולא היתה בידו פרוטה 

מודי חולי צרת אשתו שחלושה היתה ואף בניו לנוספה עליו , לפורטה

והנה תחת אשר , להתברך מפיולו בא אצל ה׳תפארת שלמה׳ בצר , היו

יברכו פתח ה׳תפארת שלמה׳ ואמר לו שישתברו כל עצמותיו ועוד כל 

   .מיני מכאובים וחולים יהיו מנת חלקו ובזה פטרו

שמלבד יסוריו ומכאוביו עוד הוסיף , שמעו ידידיו ונשתתפו בצערו הכפול

  . לו הרבי כהנה וכהנה

מאד הן מצרותיו והן  נכנסו והגידו לרבי שהאברך הלז שבור ברוחו

״הנה כשבא האיש ההוא לפני ושטח : נענה הרבי ואמר, מדברי הרבי

ולכן , ם עליו ובגינם מצבו קשהיהבנתי שדינים תלוי, בבכי את מר גורלו

לקללו , וראיתי שלא אוכל לו כי אם בזו הדרך, רחמתי עליו לעזור לו

ואכן  .עה״וומתוך כך לבטל כל הדינים ממנו ועל ידי זה תצמח לו היש

  .אותו אדם נושע בכל טוב

•   

סיפר קוב זי״ע טשהרה״ק רבי ישראל מטשור, מובא "גנזי ישראל"בספר 

מדרש רבה (ועל פי זה הסביר את הנאמר , מעשה הקשור לענין הנ״ל

וכך היה . "הוא שיטול שכרו ן״אמר הקב״ה בדי) א ,פרשת פנחס כא

  : מעשה

היתה אשה מפרוהוביטש זי״ע הרה״ק רבי שלום שכנא לאחד מחסידי 

מאור "הרה״ק בעל הולכן בקשה ממנו שילך להזכירה אצל , מקשה לילד

חסיד כשהלך ה, שהיה גר בקרבת מקוםמטשרנוביל זי״ע  "עיניים

אמר לו שילך לרבו רבי שלום שכנא , "םימאור עיני"והזכירה לפני ה

   .הנ״ל

בהגיעו שמה , בפחי נפש הלך החסיד ושכר סוס ועגלה ונסע לבית רבו

ומחמת גודל צרתו , מצא הדלת נעולה כי כבר עלה הרבי על יצועו

ואכן לאחר , החליט בדעתו שלא יוותר אלא ידפוק עד שיצא אליו הרבי

כשהשיב שאשתו , זמן יצא אליו הרה״ק מפרובהיטש ושאל למבוקשו

והראה לו  ״?ך מלאך לבבך להעירני משנתי״אי: גער בו, מקשה לילד

כי ילדה ! מזל טוב! ל טובז״מ: אך מיד תיכף המשיך ואמר .פנים זעופות

  ."אשתך בן זכר

תו יצא מבי, למחרת. נסע החסיד בשמחה לביתו וראה שאכן כך היה

תאמר , נו: "םימאור עיני"השאל אותו  ".מאור עיניים"ופגש ברחוב את ה

סיפר החסיד את הסיפור ? הרבי שאליו שלחתיך כיצד נהג בך, לי אברך

ואז החליט להמשיך , איך שנסע והדלת היתה כבר נעולה -במדויק 

ולדפוק עד שיצא אליו הרבי וגער בו ומיד ברכו ברכת מזל טוב כי ילדה 

״כזו המצאה לא יכולתי : בהתפעלות "מאור עיניים"ענה ה. זכר אשתו בן

דהיינו שע״י שצעק עליו הסיר ממנו , ״'דינים'לבטל ' דינים'עם , לפעול

  .והמקטרגים ובכך באה אליו הישועההדינים 

מובן היטב מהו הכוונה  -סיים הרה״ק מטשורקוב זי״ע  -לפי מעשה זה 

את זמרי במדת  שכאשר הרג פנחס, "ל שכרוהוא שיטו' דין'ב" –שפנחס 

, הדין והגבורה פעל בזה לבטל דינים ומקטרגים ולכך מגיע לו שכר

זוהי הסיבה לנטילת  -״הוא שיטול שכרו״ , בפעולתו בדין -״בדין״ 

  ...השכר

•   

״יש צדיקים הרואים דינים : אמרזי״ע  "אהבת ישראל"הרה״ק בעל הואילו 

, לו את אותו אדםוכדי לפטרם מזה יכו או יקל, או קטרוגים על בני אדם

אכן כדי להמתיק מהאדם , לא להכות וכן לא לקלל -אך אני אינני יכול 

  ...את הדינים הנני מדלג עליו בשעת חלוקת היין״

•   

שפעם באו אליו , זי״ע "אהבת ישראל"הרה״ק בעל העוד מסופר על 

  שקנו יחד  .י ימות החורף כמה סוחרי עצים והגידו לו דבר מחסורםהבשל

  

  

וממילא אין , והנה החורף כמעט עבר ושלג אין, יער שלם כדי למכור את עציו

מורידים : כי כך היו עושים -איש שיקנה את העצים וכל כספם יורד לטמיון 

על השלג לירכתי ההר ומשם היו , מקום שם גדלו, את העצים מההרים

הים למחוז מעבירים את העצים ע״י עגלות דרך היבשה או בספינות דרך 

לא היה איך להוביל את העצים , ובעת שלא היה שלג על פני כל הארץ, חפצם

 "אהבת ישראל"שמע זאת ה. סידים את הונם ורכושםונמצא מפ, ולמוכרם

ולה בן יחיד , מעשה באלמנה עניה ודלה: ואמר להם בואו ואספר לכם סיפור

הציעו לה שתלך באו חסידים ו, שהיה משותק באבריו מבלי יכולת להניעם כלל

ומכיון שלא , לבקש רחמים על בנה הרה״ק רבי מאיר מפרמישלאן זי״עאצל 

, אל הרבי' פדיון נפש'היה ידוע לה דרכי החסידות אמרו לה שחייבים להכניס 

שהוא שווה ערך ' קרוין'וכסף פדיון הנפש הוא לפחות מטבע הנקרא אז 

כל וטה עד שצברה שמעה האשה ואספה פרוטה לפר, לחמישים פרוטות קטנות

את בנה , ל'ביום מן הימים הביאה את בנה לביתו של רבי מאיר. הסכום כולו

פרוטות ההשאירה בחצר הבית והיא עצמה נכנסה והניחה את כל החמישים 

ל מביאים סכום '״למאיר: ראה הרבי ואמר בחימה. ל'על שולחנו של רבי מאיר

ובתוך כדי דיבורו , ״?יתכןה, ועוד במטבעות קטנות שספירתם קשה, קטן כל כך

האלמנה ביצאה . נטל את המעות כולם וזרקם בעד החלון החוצה אל החצר

בנה מהלך כאחד האדם והוא עסוק באיסוף , החוצה ראתה והנה פלא

מיד פתחה ואמרה לבנה ״ברוך הוא וברוך שמו , המטבעות שנזרקו מהחלון

  .״ה מבלי שנזדקק לחסדי הרבי הכועסשבאה לך ארוכה ורפוא

ל היתה זאת והסתיר וכיסה בכעסו את דבר 'והנה פשוט שמכוחו של רבי מאיר

  .הישועה ואת הדינים שהוריד מעל אשה זו

ומטרות לספר את סיפורו נשמע בבית קול גשמים  "אהבת ישראל"כשסיים ה

ואמר לסוחרי העצים ״הנה אינכם  "אהבת ישראל"נענה ה, עוז יורדים בחזקה

  ...ל ב״ה שכבר בא השלג על פני כל הארץ״-כי השבח לא, צריכים לברכתי

דועים לשבטיכם ואשימם הבו לכם אנשים חכמים ונבונים וי

  )יג ,א(בראשיכם 
 הרה״ק רבי מנחם מנדל מקוצק זי״עלאחד מגדולי תלמידי  "אזור אליהו"בספר 

אף השכינה , שכאשר אדם מישראל נמצא בצער, דבר ידוע הוא: מובא כך

וכך  .״עמו אנוכי בצרה״) טו ,צא(שהרי כך מצינו בתהילים , מצטערת עמו

: שכינה מה לשון אומרת, ״בשעה שאדם מצטער): סנהדרין מג(אמרו חז״ל 

מן בודאי נפדה האדם , וכאשר הצער נוגע בשכינה. קלני מזרועי״, קלני מראשי

, אולם כאשר האדם מרחיק את עצמו מהקב״ה על ידי מעשיו המכוערים, הצער

כי הקב״ה אינו עמו , לא נאמר עלי ״עמו אנוכי בצרה״, ואינו דבוק לשכינה

״לתאוה  )ב, משלי יח(כמו שנאמר , נפרד מהבוראשכן איש כזה הוא , כלל

  .יבקש נפרד״

, יש לו חולה בתוך ביתוש י״כל מ) א"ע בבא בתרא קטז(משום כך יעצו חז״ל 

זאת משום שכאשר הולך אל הצדיק  - ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמים״

ממילא הצער  -והצדיק מכניס את עצמו לצערו של אותו אדם , ומבקש רחמים

כי הצדיק דבוק בו יתברך ומתקיים בו ״עמו אנוכי , כבר נוגע בשכינה הקדושה

  . ה לו ישועהועל ידי זה נפדה האדם מן הצער ובא, בצרה״

, שהתורה מעידה שהיה ״עניו מאד״, משה רבינו: ועתה נשוב לפסוק שלפנינו

היה חושב ברוב ענותנותו , כאשר באו אליו יהודים לספר להם את צרותיהם

, לא יועיל אם הוא יצער את עצמו, ון שאינו בדבקות הגמורה בקב״השמכי

וכוונתו , ים לשבטיכם״״הבו לכם אנשים חכמים ונבונים וידוע: ומשום כך אמר

, )כמו ״והאדם ידע את חוה״(מלשון התחברות  -״ידועים״ : היתה כך

ועל ידי שהאנשים , )מלשון ״שבט מוסר״(הכוונה ליסורים שלכם  -״לשבטיכם״ 

יגיע : כלומר, אז ״ואשימם בראשיכם״, החכמים והצדיקים יצטערו בצערכם

  !...תבוא הישועהוכך , שהוא ראש כל הראשים, צערכם לבורא יתברך

  )טו ,ג(ולמכיר נתתי את הגלעד 
שמי שהוא בשמחה , מקרא קודש זה לרמז הרה״ק רבי דוד מלעלוב זי״עדרש 

ידע האדם מי מוכר  והיינו ״ולמכיר״ האיך, תמיד זוכה להיות קרוב אל הקב״ה

, נתן לנו הקב״ה סימן לכך -״נתתי״ : התשובה לכך היא? אלוקיו' וקרוב לה

 -״עד״ ) גל מלשון גילה ושמחה(מי שהוא שמח וטוב לב  -והוא ״את הגלעד״ 

  ...הוא שקרוב אל הקב״ה

    

       

      

  

 

 äìåàâì äéôéöå äîçð éøáã äìåàâì äéôéöå äîçð éøáã äìåàâì äéôéöå äîçð éøáã äìåàâì äéôéöå äîçð éøáãääääíé÷æçîíé÷æçîíé÷æçîíé÷æçî    áì ìëáì ìëáì ìëáì ìë            
 åòîùåé åòîùåé åòîùåé åòîùåéááááùúùúùúùúòòòòáàá äáàá äáàá äáàá ä    äçàäçàäçàäçà"""" ö ö ö ö))))äçðî éðôì äòùëäçðî éðôì äòùëäçðî éðôì äòùëäçðî éðôì äòùë((((        

òòòò""""éééé    èéìù øâøá óñåé áøäèéìù øâøá óñåé áøäèéìù øâøá óñåé áøäèéìù øâøá óñåé áøä"""" à à à à        
äáäáäáäá ùøãîä úéá ìëé ùøãîä úéá ìëé ùøãîä úéá ìëé ùøãîä úéá ìëé éæëøîä éæëøîä éæëøîä éæëøîä""""äøåú éëøãäøåú éëøãäøåú éëøãäøåú éëøã""""                

úéìéò øúéáúéìéò øúéáúéìéò øúéáúéìéò øúéá....        
"""" íôíô³−¾ −õ ñ¼ ¹êî íôíô³−¾ −õ ñ¼ ¹êî íôíô³−¾ −õ ñ¼ ¹êî íôíô³−¾ −õ ñ¼ ¹êî¼¼¼¼îñ í×ìê íï ñ× óîñ í×ìê íï ñ× óîñ í×ìê íï ñ× óîñ í×ìê íï ñ× ó...."...."...."...."        

  


