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דברו על לב ירושליםדברו על לב ירושלים
מסופר על ראב"ד דירושלים הגאון ר' דוד יונגרייז מסופר על ראב"ד דירושלים הגאון ר' דוד יונגרייז 
ופעם  גדול,  מתמיד  היה  ילד  בהיותו  שכבר  ופעם זצ"ל  גדול,  מתמיד  היה  ילד  בהיותו  שכבר  זצ"ל 
יום  בסוף  בוכה  שהיה  ראוהו  תשע  בן  יום בהיותו  בסוף  בוכה  שהיה  ראוהו  תשע  בן  בהיותו 
הלימודים, שאלו מאן דהו על מה ולמה הוא בוכה, הלימודים, שאלו מאן דהו על מה ולמה הוא בוכה, 
בין  שלעבור  חז"ל  שאמרו  שכיון  דוד  הילד  בין ענהו  שלעבור  חז"ל  שאמרו  שכיון  דוד  הילד  ענהו 
והיום  היות  כן,  אם  לשכחה,  קשה  זה  נשים  והיום שתי  היות  כן,  אם  לשכחה,  קשה  זה  נשים  שתי 
למדתי כל כך טוב אני מתיירא שמא אכשל לעבור למדתי כל כך טוב אני מתיירא שמא אכשל לעבור 

בין שתי נשים ואשכח את כל מה שלמדתי...בין שתי נשים ואשכח את כל מה שלמדתי...
מוזר הוא השבוע הזה, תחילתו בימי בין המצרים, מוזר הוא השבוע הזה, תחילתו בימי בין המצרים, 
וסופו שונה לגמרי, נראה לכאורה כי אין כל קשר וסופו שונה לגמרי, נראה לכאורה כי אין כל קשר 
יהודים  ולהרבה  לסופו,  השבוע  של  תחילתו  יהודים בין  ולהרבה  לסופו,  השבוע  של  תחילתו  בין 
הדבר הזה קשה, שכן הם אינם יכולים להבין את הדבר הזה קשה, שכן הם אינם יכולים להבין את 
השבוע  של  הראשונה  שבמחציתו  הזו  השבוע המציאות  של  הראשונה  שבמחציתו  הזו  המציאות 
אני באבל ובמחציתו השניה אני שש ושמח.. ולכן אני באבל ובמחציתו השניה אני שש ושמח.. ולכן 
הם בוחרים באחת משתי האפשרויות, או שאינם הם בוחרים באחת משתי האפשרויות, או שאינם 
שאינם  או  ח"ו,  החורבן  על  באמת  שאינם מתאבלים  או  ח"ו,  החורבן  על  באמת  מתאבלים 
(וגם  האבל,  ימי  שעברו  אחרי  לשמוח  (וגם יכולים  האבל,  ימי  שעברו  אחרי  לשמוח  יכולים 
החורבן  צער  את  תמיד  לזכור  הראוי  מן  אכן  החורבן אם  צער  את  תמיד  לזכור  הראוי  מן  אכן  אם 
וגלות השכינה, הרי בוודאי אין ראוי להיות כל ימיו וגלות השכינה, הרי בוודאי אין ראוי להיות כל ימיו 
מי  והרי  נכון?  כך  האם  שואלים,  ואנו  מי בעצבות),  והרי  נכון?  כך  האם  שואלים,  ואנו  בעצבות), 

שנוהג כן יצא שכרו בהפסדו?!שנוהג כן יצא שכרו בהפסדו?!
נחרבה  חינם  שנאת  בעבור  כי  חז"ל  אמרו  נחרבה כבר  חינם  שנאת  בעבור  כי  חז"ל  אמרו  כבר 
כל  ישתדל  אלו  שבימים  בוודאי  ולכן  כל ירושלים,  ישתדל  אלו  שבימים  בוודאי  ולכן  ירושלים, 
עלינו  זאת  את  אך  ישראל,  באהבת  להרבות  עלינו אחד  זאת  את  אך  ישראל,  באהבת  להרבות  אחד 
ורוב  המצרים  בין  ימי  כבר  עברו  אם  גם  כי  ורוב לזכור  המצרים  בין  ימי  כבר  עברו  אם  גם  כי  לזכור 
דיני ומנהגי האבלות כבר אינם חלים, הרי שלצערנו דיני ומנהגי האבלות כבר אינם חלים, הרי שלצערנו 
לשכוח  לנו  אל  ולכן  נבנה,  לא  עדיין  המקדש  לשכוח בית  לנו  אל  ולכן  נבנה,  לא  עדיין  המקדש  בית 
על  וקיבלנו  ולמדנו  והשקענו  שעשינו  מה  כל  על את  וקיבלנו  ולמדנו  והשקענו  שעשינו  מה  כל  את 
בעמל  שקנינו  קנין  זהו  כי  שעברו,  בימים  בעמל עצמנו  שקנינו  קנין  זהו  כי  שעברו,  בימים  עצמנו 
רב, וכמו שאמר הגר"ד יונגרייז זצ"ל 'מתיירא אני רב, וכמו שאמר הגר"ד יונגרייז זצ"ל 'מתיירא אני 
שמא אכשל ואשכח את כל אשר למדתי', גם אנו שמא אכשל ואשכח את כל אשר למדתי', גם אנו 
צריכים להתיירא שלא נשכח את כל אשר למדנו, צריכים להתיירא שלא נשכח את כל אשר למדנו, 
ולהתחבר  להתגבר  עז  וביתר  שאת  ביתר  ולהתחבר ונמשיך  להתגבר  עז  וביתר  שאת  ביתר  ונמשיך 
ד'  קול  את  לשמוע  שנזכה  עד  ישראל,  ד' באהבת  קול  את  לשמוע  שנזכה  עד  ישראל,  באהבת 
כי  אליה  וקראו  ירושלים  לב  על  'דברו  כי האומר  אליה  וקראו  ירושלים  לב  על  'דברו  האומר 

מלאה צבאה כי נרצה עונה'.מלאה צבאה כי נרצה עונה'.
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ם: (ד, ד)(ד, ד) ם ַ‰ּיו… כ∆ ּל¿ ים ּכֻ ƒם ַחּי יכ∆ ≈̃ ל… ¡‡ '‰ ים ּבַ ƒ̃ ב≈ ם ַ‰ּ„¿ ∆ּ̇ ‡ַ ם:ו¿ ם ַ‰ּיו… כ∆ ּל¿ ים ּכֻ ƒם ַחּי יכ∆ ≈̃ ל… ¡‡ '‰ ים ּבַ ƒ̃ ב≈ ם ַ‰ּ„¿ ∆ּ̇ ‡ַ ו¿
מן הראוי להבין מהו ענין סמיכות זה המקרא אל המקראות שלפניו, שבהם מן הראוי להבין מהו ענין סמיכות זה המקרא אל המקראות שלפניו, שבהם 
את  ולקיים  השי"ת,  בדרכי  בתמימות  להתהלך  ישראל  את  משה  את מזהיר  ולקיים  השי"ת,  בדרכי  בתמימות  להתהלך  ישראל  את  משה  מזהיר 
חוקיו ומשפטיו מבלי להוסיף או לגרע מהם, גם מזכיר להם כי אלו אשר חוקיו ומשפטיו מבלי להוסיף או לגרע מהם, גם מזכיר להם כי אלו אשר 
המרו את פיו והלכו אחרי בעל פעור נענשו ונשמדו ר"ל, ובכך כיוון להחדיר המרו את פיו והלכו אחרי בעל פעור נענשו ונשמדו ר"ל, ובכך כיוון להחדיר 
היראה בלבם. ולאחר מכן הוסיף עליהם זה המקרא אשר בראיה שטחית היראה בלבם. ולאחר מכן הוסיף עליהם זה המקרא אשר בראיה שטחית 
של  שבחן  לבין  המוזכרת  האזהרה  בין  הקשר  מהו  מובן,  לשם  חיבורו  של אין  שבחן  לבין  המוזכרת  האזהרה  בין  הקשר  מהו  מובן,  לשם  חיבורו  אין 

ישראל מצד היותם דבוקים בהשי"ת. ישראל מצד היותם דבוקים בהשי"ת. 
כדי לבאר את הדברים בדרך אפשר, נקדים את אשר מוזכר רבות בספרים כדי לבאר את הדברים בדרך אפשר, נקדים את אשר מוזכר רבות בספרים 
הקדושים. דהנה תכלית בריאת העולם היתה אך ורק כדי לעבוד את השי"ת, הקדושים. דהנה תכלית בריאת העולם היתה אך ורק כדי לעבוד את השי"ת, 
וכל הדברים שנבראו בעולם לא נבראו כי אם לעבוד בהם את השי"ת, וכל וכל הדברים שנבראו בעולם לא נבראו כי אם לעבוד בהם את השי"ת, וכל 
האדם  גם  בהקדש.  מועל  בגדר  הוא  עצמו  הנאת  לשם  בהם  האדם המשתמש  גם  בהקדש.  מועל  בגדר  הוא  עצמו  הנאת  לשם  בהם  המשתמש 
עצמו אסור לו להרים את ידיו או את רגליו כדי לעשות שום פעולה לשם עצמו אסור לו להרים את ידיו או את רגליו כדי לעשות שום פעולה לשם 
הנאת עצמו, אלא עליו לקדש כל עשיותיו לכבוד בוראו. משמעות הדברים הנאת עצמו, אלא עליו לקדש כל עשיותיו לכבוד בוראו. משמעות הדברים 
'מצוה' ו'עבירה' אין מושג נוסף בעולם  'מצוה' ו'עבירה' אין מושג נוסף בעולם הם, כי מלבד המושגים הנקראים  הם, כי מלבד המושגים הנקראים 
כלל, מושג הנקרא 'מותר' אינו מושג אמיתי, ואף שישנם בעולם כמה וכמה כלל, מושג הנקרא 'מותר' אינו מושג אמיתי, ואף שישנם בעולם כמה וכמה 
דברים שאינם מוגדרים לא כעבירה ולא כמצוה, אין זאת אומרת כי הותרו דברים שאינם מוגדרים לא כעבירה ולא כמצוה, אין זאת אומרת כי הותרו 
הדברים להיעשות לשם הנאה גרידא ח"ו, כי לא ניתנה הרשות לעשותן כי הדברים להיעשות לשם הנאה גרידא ח"ו, כי לא ניתנה הרשות לעשותן כי 
אם כשהם משמשים כאמצעי המסייע את האדם בעבודת בוראו, ורק אם אם כשהם משמשים כאמצעי המסייע את האדם בעבודת בוראו, ורק אם 
רואה האדם שבהתעסקו באלו הדברים תמשך לו או לזולתו איזה תועלת רואה האדם שבהתעסקו באלו הדברים תמשך לו או לזולתו איזה תועלת 

בעבודת ה' הותר לו להתעסק בהם. בעבודת ה' הותר לו להתעסק בהם. 
פעולות אלו אשר עליהם דברינו נסובים נכללים תחת בחינה הנקראת בספרים פעולות אלו אשר עליהם דברינו נסובים נכללים תחת בחינה הנקראת בספרים 
הקדושים 'קליפת נגה' קליפה זו היא הממוצעת בין הדברים אשר פעולתן היא הקדושים 'קליפת נגה' קליפה זו היא הממוצעת בין הדברים אשר פעולתן היא 
והדברים  ודאית,  מצוה  היא  פעולתן  אשר  אשר  הדברים  לבין  ודאית  והדברים עבירה  ודאית,  מצוה  היא  פעולתן  אשר  אשר  הדברים  לבין  ודאית  עבירה 
הנכללים בה אינם לא מצוה ולא עבירה, אך האדם בעת עסקו בהם מחליט אם הנכללים בה אינם לא מצוה ולא עבירה, אך האדם בעת עסקו בהם מחליט אם 
למצוה יחשב או ח"ו להיפך, והחלטה זו תלויה בכוונתו בעת עשיית הדברים, למצוה יחשב או ח"ו להיפך, והחלטה זו תלויה בכוונתו בעת עשיית הדברים, 
את  ומעלה  מצוה  בגדר  הם  נכללים  שמים  לשם  בעשייתן  הוא  מכוון  את באם  ומעלה  מצוה  בגדר  הם  נכללים  שמים  לשם  בעשייתן  הוא  מכוון  באם 
פעולתו מקליפת נגה אל הקדושה, אך באם אינו מכוון כי אם להנאתו אז מוריד פעולתו מקליפת נגה אל הקדושה, אך באם אינו מכוון כי אם להנאתו אז מוריד 
הוא ח"ו פעולתו אל הסטרא אחרא והיא המקבלת חיותה מכח פעולתו, ופשוט הוא ח"ו פעולתו אל הסטרא אחרא והיא המקבלת חיותה מכח פעולתו, ופשוט 

הוא שהיא נחשבת לעבירה של ממש. הוא שהיא נחשבת לעבירה של ממש. 
דברים אלו נתבארו כאמור בהרבה ספרים קדושים באריכות לשון, אך בספה"ק דברים אלו נתבארו כאמור בהרבה ספרים קדושים באריכות לשון, אך בספה"ק 
'באר מים חיים' (פרשת כי תצא) נאמרו הדברים בלשון קצר ותמציתית וז"ל: 'באר מים חיים' (פרשת כי תצא) נאמרו הדברים בלשון קצר ותמציתית וז"ל: 
מאמר הבעל שם טוב זללה"ה זי"ע בפסוק (דברים יא, טז): 'וסרתם ועבדתם מאמר הבעל שם טוב זללה"ה זי"ע בפסוק (דברים יא, טז): 'וסרתם ועבדתם 
אלהים אחרים', כלומר מיד כשתסורו מן הדרך הטוב לעשות דבר במחשבה אלהים אחרים', כלומר מיד כשתסורו מן הדרך הטוב לעשות דבר במחשבה 

ודיבור ומעשה שלא לשם ה', הרי תיכף – 'ועבדתם אלהים אחרים', עכ"ל.ודיבור ומעשה שלא לשם ה', הרי תיכף – 'ועבדתם אלהים אחרים', עכ"ל.
ועל פי זה אפשר לפרש כוונת חכמינו ז"ל באמרם: (ברכות יג.) אמר רבי ועל פי זה אפשר לפרש כוונת חכמינו ז"ל באמרם: (ברכות יג.) אמר רבי 
יהושע בן קרחה למה קדמה 'שמע' ל'והיה אם שמוע'? אלא כדי שיקבל יהושע בן קרחה למה קדמה 'שמע' ל'והיה אם שמוע'? אלא כדי שיקבל 
ולכאורה  מצוות.  עול  עליו  יקבל  כך  ואחר  תחלה  שמים  מלכות  עול  ולכאורה עליו  מצוות.  עול  עליו  יקבל  כך  ואחר  תחלה  שמים  מלכות  עול  עליו 
'עול  הינו  שמים'  מלכות  'עול  של  הפשוט  המכוון  כי  ביאור,  הדבר  'עול צריך  הינו  שמים'  מלכות  'עול  של  הפשוט  המכוון  כי  ביאור,  הדבר  צריך 
מצוות' ומה כיוון התנא בזה שמחלק את הדברים, עול מלכות שמים לחוד מצוות' ומה כיוון התנא בזה שמחלק את הדברים, עול מלכות שמים לחוד 
ועול מצוות לחוד, אך על פי האמור מובנים הדברים, כי רבים הם פעולותיו ועול מצוות לחוד, אך על פי האמור מובנים הדברים, כי רבים הם פעולותיו 

ורק  כאמור,  כלל  מצווה  בגדר  הם  אין  גרידא  בעשייתם  אשר  אדם  ורק של  כאמור,  כלל  מצווה  בגדר  הם  אין  גרידא  בעשייתם  אשר  אדם  של 
כשנעשים מתוך כוונה רצויה נחשבים הם כמצוה, ובכדי שאכן יכוון האדם כשנעשים מתוך כוונה רצויה נחשבים הם כמצוה, ובכדי שאכן יכוון האדם 
לשם שמים באלו המעשים, מוטל עליו לקבל עול מלכות שמים 'במחשבה' לשם שמים באלו המעשים, מוטל עליו לקבל עול מלכות שמים 'במחשבה' 
ומתוך כך יזכה לקבל עליו עול מצוות בשלמות,  כי לצורך אלו הפעולות ומתוך כך יזכה לקבל עליו עול מצוות בשלמות,  כי לצורך אלו הפעולות 

מוטל עליו להקדים דבקות ומחשבה למעשה.מוטל עליו להקדים דבקות ומחשבה למעשה.
לאור האמור יש לומר כי מאחר שהזהיר משה את ישראל לבל יסורו מאחרי לאור האמור יש לומר כי מאחר שהזהיר משה את ישראל לבל יסורו מאחרי 
בוראם, ראה לנכון לגלותם שאם אכן חפצים הם להיות זהירים בדבר עליהם בוראם, ראה לנכון לגלותם שאם אכן חפצים הם להיות זהירים בדבר עליהם 
לכוון בכל פעולותיהם לשם שמים, כי לא רק עבירה מפורשת היא בגדר חטא, לכוון בכל פעולותיהם לשם שמים, כי לא רק עבירה מפורשת היא בגדר חטא, 
כי אם גם פעולה לשם הנאה היא בגדר חטא. ולכן אחר שהזכיר להם עוון פעור כי אם גם פעולה לשם הנאה היא בגדר חטא. ולכן אחר שהזכיר להם עוון פעור 
שהיא בגדר עוון מצד המעשה, הזכיר להם גם בחי' חטא מצד המחשבה, ואמר שהיא בגדר עוון מצד המעשה, הזכיר להם גם בחי' חטא מצד המחשבה, ואמר 
להם באם חפצים אתם להיות זהירים מכל בחינת חטא, מוטל עליכם להיות להם באם חפצים אתם להיות זהירים מכל בחינת חטא, מוטל עליכם להיות 
דבוק בה' אלקיכם תמיד, ודבקות הלוא היא דבר התלוי במחשבה, ועל ידי זה דבוק בה' אלקיכם תמיד, ודבקות הלוא היא דבר התלוי במחשבה, ועל ידי זה 
תכוונו בכל פעולה שתעשו לשם שמים, ועי"ז תנצלו מן העונש האמור בפסוק תכוונו בכל פעולה שתעשו לשם שמים, ועי"ז תנצלו מן העונש האמור בפסוק 

שלפניו, ויתקיים בכם המשך הכתוב 'חיים כולכם היום'.שלפניו, ויתקיים בכם המשך הכתוב 'חיים כולכם היום'.
אלו הדברים נאמרים במיוחד כלפי אלו הימים, אשר משום מה הצליח מעשה אלו הדברים נאמרים במיוחד כלפי אלו הימים, אשר משום מה הצליח מעשה 
שטן לכנותם בשם 'ימי בין הזמנים' ואף שאין אלו הימים כהימים אשר בהם שטן לכנותם בשם 'ימי בין הזמנים' ואף שאין אלו הימים כהימים אשר בהם 
טרוד האדם במצוות כבימי תשרי וניסן, אשר מחמתן קשה לנהל סדרי לימוד טרוד האדם במצוות כבימי תשרי וניסן, אשר מחמתן קשה לנהל סדרי לימוד 
כבימי שיגרה, נמשכו רבים אחר רוח הרחוב וללא סיבה מוצדקת נסגרים באלו כבימי שיגרה, נמשכו רבים אחר רוח הרחוב וללא סיבה מוצדקת נסגרים באלו 
מעמלם  להינפש  הם  יוצאים  כי  טענה  מתוך  התורה,  מסגרות  הרבה  מעמלם הימים  להינפש  הם  יוצאים  כי  טענה  מתוך  התורה,  מסגרות  הרבה  הימים 

ולצבור כוחות חדשים לקראת ימי אלול העומדים בפתח. ולצבור כוחות חדשים לקראת ימי אלול העומדים בפתח. 
אינני יודע אם ישנם בעלי נפש אשר יכולים לקבל עליהם האחריות ולומר אינני יודע אם ישנם בעלי נפש אשר יכולים לקבל עליהם האחריות ולומר 
אותה  על  הלוא  ממש,  שמים  לשם  אם  כי  כוונתינו  אין  אכן  הדברים'  אותה 'כנים  על  הלוא  ממש,  שמים  לשם  אם  כי  כוונתינו  אין  אכן  הדברים'  'כנים 
תורה בה אנו הוגים אמרו חז"ל (קידושין פב.) שהיא משמרת את ההוגה בה תורה בה אנו הוגים אמרו חז"ל (קידושין פב.) שהיא משמרת את ההוגה בה 
לטעות  יכולים  והאיך  בזקנותו,  ותקוה  אחרית  לו  ונותנת  בנערותו,  רע  לטעות מכל  יכולים  והאיך  בזקנותו,  ותקוה  אחרית  לו  ונותנת  בנערותו,  רע  מכל 
ולומר כי טובה היא לאדם לנוח מעמלה? על אותה תורה אמרו (שם) חז"ל ולומר כי טובה היא לאדם לנוח מעמלה? על אותה תורה אמרו (שם) חז"ל 
שהיא מוספת כח לההוגים בה ועליהם נאמר (ישעיהו מ, לא) 'וקוי ה' יחליפו שהיא מוספת כח לההוגים בה ועליהם נאמר (ישעיהו מ, לא) 'וקוי ה' יחליפו 

כח', והאיך יכולים לבוא ולהפוך קערה על פיה ולומר כי מתישה היא ר"ל. כח', והאיך יכולים לבוא ולהפוך קערה על פיה ולומר כי מתישה היא ר"ל. 
חוסים  הם  בה  המסגרת  אשר  מהיחידים  תורה  של  עלבונה  לדרוש  חוסים קשה  הם  בה  המסגרת  אשר  מהיחידים  תורה  של  עלבונה  לדרוש  קשה 
נסגרת בעל כרחם, אך זאת מוטל על כל אחד לדעת כי עליו לעשות חשבון נסגרת בעל כרחם, אך זאת מוטל על כל אחד לדעת כי עליו לעשות חשבון 
הנפש נוקב האם בצאתו למקום נופש הוא אכן מכוון לשמים, או שמא אין הנפש נוקב האם בצאתו למקום נופש הוא אכן מכוון לשמים, או שמא אין 
כוונתו כי אם להזין את גופו בהנאת תבל ומלואו, ואם אכן זהו המסתתר כוונתו כי אם להזין את גופו בהנאת תבל ומלואו, ואם אכן זהו המסתתר 
מאחורי מעשיו מוטל עליו לדעת כי אין מעשיו רצויים לשמים ועליו לסוג מאחורי מעשיו מוטל עליו לדעת כי אין מעשיו רצויים לשמים ועליו לסוג 

אחור ולהשבית את מאוויו. אחור ולהשבית את מאוויו. 
בידעי  הרי  הזה,  הנוהג  מכל  רוח  נחת  להקב"ה  לו  אין  כי  הוכיח  בידעי המציאות  הרי  הזה,  הנוהג  מכל  רוח  נחת  להקב"ה  לו  אין  כי  הוכיח  המציאות 
הורים  אלי  באים  זה  מעין  הזמנים'  'בין  כל  אחרי  כי  קאמינא,  הורים ובמכירי  אלי  באים  זה  מעין  הזמנים'  'בין  כל  אחרי  כי  קאמינא,  ובמכירי 
המבכים את מר גורלם של צאצאיהם אשר ה'חופש' נתן בהם את אותותם. המבכים את מר גורלם של צאצאיהם אשר ה'חופש' נתן בהם את אותותם. 
חפצים הם שאדבר על לב יקיריהם, ואז אף אם עדיין לא מאוחר מידי, מכל חפצים הם שאדבר על לב יקיריהם, ואז אף אם עדיין לא מאוחר מידי, מכל 
מקום הוא קשה מידי להחזירם אל צור מחצבתם, ומי יודע אם אפשר בכלל מקום הוא קשה מידי להחזירם אל צור מחצבתם, ומי יודע אם אפשר בכלל 

לתקן את הדברים מבלי שישאר כל רושם.לתקן את הדברים מבלי שישאר כל רושם.
בו  דבקים  ונהיה  הליכותינו,  בכל  רצונו  את  לקיים  שנזכה  השי"ת  בו יעזור  דבקים  ונהיה  הליכותינו,  בכל  רצונו  את  לקיים  שנזכה  השי"ת  יעזור 

ובתורתו כל ימי חיינו. ובתורתו כל ימי חיינו. 
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הקדמההקדמה
שהיו  חכמים  תקנו  המקדש  בית  משחרב  שהיו    חכמים  תקנו  המקדש  בית  משחרב  א. א.   
בה  לעשות  צריך  שמחה  דבר  שכל  הדור  בה באותו  לעשות  צריך  שמחה  דבר  שכל  הדור  באותו 
אעלה  לא  "אם  שכתוב:  וכמו  הבית,  לחורבן  אעלה זכר  לא  "אם  שכתוב:  וכמו  הבית,  לחורבן  זכר 
שיפורט  וכפי  שמחתי",  ראש  על  ירושלים  שיפורט את  וכפי  שמחתי",  ראש  על  ירושלים  את 

בעז"ה להלן בעז"ה להלן (מ"ב סי' תק"ס בתחילת הסימן). (מ"ב סי' תק"ס בתחילת הסימן). 
שלא לנגן כלי שירשלא לנגן כלי שיר

ב. ב. וכן גזרו שלא לנגן בכלי שיר ומיני זמר, וכן כל וכן גזרו שלא לנגן בכלי שיר ומיני זמר, וכן כל 
ואסור  אסור,  בהן  לשמח  שיר  של  קול  ואסור משמיע  אסור,  בהן  לשמח  שיר  של  קול  משמיע 

לשומעם מפני החורבןלשומעם מפני החורבן (ס"ג). (ס"ג).
ג. ג. אבל שירה בפה אינו אסור אלא על היין אבל שירה בפה אינו אסור אלא על היין (שם). (שם). 

על  אלא  אסור  אין  שיר  בכלי  דאפילו  וי"א  על   אלא  אסור  אין  שיר  בכלי  דאפילו  וי"א  ד.ד. 
שעומדים  המלכים  כגון  בהן  שרגיל  למי  או  שעומדים היין,  המלכים  כגון  בהן  שרגיל  למי  או  היין, 
היין,  על  שלא  אף  אסור  שזה  שיר  בכלי  היין, ושוכבים  על  שלא  אף  אסור  שזה  שיר  בכלי  ושוכבים 
לאכול  היין  על  שיושבין  באותן  למחות  יש  לאכול ולכן  היין  על  שיושבין  באותן  למחות  יש  ולכן 
סעודתן ובחוץ עומדין ומנגנין ובכל יום עושין כן, סעודתן ובחוץ עומדין ומנגנין ובכל יום עושין כן, 
שאין  די"א  כיון  למנהגם  מקום  שיש  אפשר  שאין אך  די"א  כיון  למנהגם  מקום  שיש  אפשר  אך 
אסור אלא משתה של יין בלי אכילה משא"כ אם אסור אלא משתה של יין בלי אכילה משא"כ אם 

הוא גם משתה של אכילההוא גם משתה של אכילה (רמ"א ומ"ב ושעה"צ שם).  (רמ"א ומ"ב ושעה"צ שם). 
אלא  נאסר  שלא  הנ"ל  שניה  דיעה  אלא ולפי  נאסר  שלא  הנ"ל  שניה  דיעה  ולפי  ה. ה. 
בקביעות, יש להתיר בר"ח וחול המועד וכדו', אבל בקביעות, יש להתיר בר"ח וחול המועד וכדו', אבל 

לשמוע בכל יום אסור לשמוע בכל יום אסור (הליכות אבן ישראל). (הליכות אבן ישראל). 
היין  על  שלא  בפה  שיר  דאפילו  הב"ח  ודעת  היין   על  שלא  בפה  שיר  דאפילו  הב"ח  ודעת  ו.ו. 
ג"כ אסור, שלא התירו בגמ' אלא זמר של מושכי ג"כ אסור, שלא התירו בגמ' אלא זמר של מושכי 
גרדיים  של  אבל  הבקרים,  מושכי  או  גרדיים הספינות  של  אבל  הבקרים,  מושכי  או  הספינות 
נשים  ולכן  בעלמא,  לשחוק  שהוא  כיון  נשים אסור  ולכן  בעלמא,  לשחוק  שהוא  כיון  אסור 
המזמרות בפה בעת מלאכתן יש למחות להן, ואם המזמרות בפה בעת מלאכתן יש למחות להן, ואם 
יהיו  ואל  שוגגין  שיהיו  מוטב  לנו  שומעות  יהיו אינן  ואל  שוגגין  שיהיו  מוטב  לנו  שומעות  אינן 
גם  שם  שנמצאים  במקום  הוא  אם  אמנם  גם מזידין,  שם  שנמצאים  במקום  הוא  אם  אמנם  מזידין, 
אנשים, ואלו מזמרות ואלו עונין אחריהן, ה"ז כאש אנשים, ואלו מזמרות ואלו עונין אחריהן, ה"ז כאש 

בנעורת ומצוה רבה לבטלם בנעורת ומצוה רבה לבטלם (מ"ב סקי"ג). (מ"ב סקי"ג). 
אך  מותר,  התינוק  ליישן  כדי  המזמרות  אך נשים  מותר,  התינוק  ליישן  כדי  המזמרות  נשים  ז. ז. 
אם יש עוד אנשים אחרים בבית יש ליזהר משום אם יש עוד אנשים אחרים בבית יש ליזהר משום 
שירי  לזמר  שלא  ליזהר  יש  וכן  ערוה,  באשה  שירי קול  לזמר  שלא  ליזהר  יש  וכן  ערוה,  באשה  קול 
האיסור  דמלבד  לתינוק,  נבלות  ודברי  האיסור עגבים  דמלבד  לתינוק,  נבלות  ודברי  עגבים 
רע  טבע  מוליד  גם  הרי  אנפשיה  הרע  יצר  רע דמגרי  טבע  מוליד  גם  הרי  אנפשיה  הרע  יצר  דמגרי 
לתינוק, ושומר נפשו ירחק מזה ויזהיר לבני ביתו לתינוק, ושומר נפשו ירחק מזה ויזהיר לבני ביתו 

ע"ז ע"ז (שעה"צ סקכ"ה). (שעה"צ סקכ"ה). 
ובפרט  נפשו  כשיצום  מנגנים,  קול  ובפרט השומע  נפשו  כשיצום  מנגנים,  קול  השומע  ח. ח. 
בג' צומות י"ז בתמוז וט"ב ובי' בטבת שהם מפני בג' צומות י"ז בתמוז וט"ב ובי' בטבת שהם מפני 
חורבן ביהמ"ק יכוין לכפר עליו על מה ששמע קול חורבן ביהמ"ק יכוין לכפר עליו על מה ששמע קול 
וע"י  הרשות,  בסעודות  ומחולות  תופים  שיר  וע"י כלי  הרשות,  בסעודות  ומחולות  תופים  שיר  כלי 
עינוי נפשו תכפר עליו נגד התענוג שלקח מהניגון, עינוי נפשו תכפר עליו נגד התענוג שלקח מהניגון, 

והיא תשובת המשקל והיא תשובת המשקל (יפה ללב ח"ג סק"ה).(יפה ללב ח"ג סק"ה). 
וכדו',  טיי'פ  ע"י  מקלטות  שיר  דברי  שמיעת  וכדו',   טיי'פ  ע"י  מקלטות  שיר  דברי  שמיעת  ט.ט. 
שרגיל  למי  לשמוע  חז"ל  שאסרו  זמר  ככלי  שרגיל דינו  למי  לשמוע  חז"ל  שאסרו  זמר  ככלי  דינו 

בהםבהם (אג"מ, שבה"ל, הליכות א"י).  (אג"מ, שבה"ל, הליכות א"י). 
י. י. אפילו אם הטיי'פ נעשה משירה בפה ה"ז נהפך אפילו אם הטיי'פ נעשה משירה בפה ה"ז נהפך 
לכלי שיר ואסור לכלי שיר ואסור (שבה"ל ח"ח סי' קכ"ז)(שבה"ל ח"ח סי' קכ"ז), ויש מתירין בזה , ויש מתירין בזה 

אם נשמע רק קול זמר בפה אם נשמע רק קול זמר בפה (אג"מ ח"א סי' קס"ו). (אג"מ ח"א סי' קס"ו). 
יא.יא. לצורך מצוה כגון בבית חתן וכלה הכל מותר,  לצורך מצוה כגון בבית חתן וכלה הכל מותר, 
בין בפה ובין בכלי ואפילו על היין, רק יזהרו שלא בין בפה ובין בכלי ואפילו על היין, רק יזהרו שלא 
(רמ"א  (רמ"א   ביותר  לשמוח  אין  ומ"מ  פה,  ניבול  בה  ביותריהא  לשמוח  אין  ומ"מ  פה,  ניבול  בה  יהא 

ומ"ב שם). ומ"ב שם). 

שלא  איסור  נוהגים  ירושלים  בעיה"ק  אמנם  שלא   איסור  נוהגים  ירושלים  בעיה"ק  אמנם  יב.יב. 
בתוף  אלא  שיר,  כלי  בכמה  נשואין  בשמחת  בתוף לנגן  אלא  שיר,  כלי  בכמה  נשואין  בשמחת  לנגן 
בעיה"ק  נישואין  העושים  חו"ל  בני  ואף  בעיה"ק בלבד,  נישואין  העושים  חו"ל  בני  ואף  בלבד, 
ואסור  המקום,  כחומרי  לנהוג  צריכים  ואסור ירושלים  המקום,  כחומרי  לנהוג  צריכים  ירושלים 
להשתתף בחתונה שפורצים שם מנהג זה ומנגנים להשתתף בחתונה שפורצים שם מנהג זה ומנגנים 

בכלי שיר בכלי שיר (הליכות א"י). (הליכות א"י). 

אבל  חתונה,  בשמחת  רק  נוהג  זה  איסור  אין  אבל   חתונה,  בשמחת  רק  נוהג  זה  איסור  אין  יג.יג. 
מותר  המועד  וחול  וברית  ברכות  שבע  מותר בסעודת  המועד  וחול  וברית  ברכות  שבע  בסעודת 

(שם). (שם). 

המגיפה  מחמת  הוא  בירושלים  כן  שגזרו  המגיפה ומה  מחמת  הוא  בירושלים  כן  שגזרו  ומה  יד. יד. 
בכל  תרכ"ה  בשנת  שם  שהשתוללה  בכל הנוראה  תרכ"ה  בשנת  שם  שהשתוללה  הנוראה 
גם  וביניהם  מישראל,  חללים  הרבה  והפילה  גם עוזה  וביניהם  מישראל,  חללים  הרבה  והפילה  עוזה 
והגרי"י  ז"ל  מקוטנא  [הגאון  ישראל  מגדולי  והגרי"י כמה  ז"ל  מקוטנא  [הגאון  ישראל  מגדולי  כמה 
גזרו  ואז  ז"ל],  שאדיק  ר"נ  והגאון  ז"ל  גזרו מסלנט  ואז  ז"ל],  שאדיק  ר"נ  והגאון  ז"ל  מסלנט 
הרב מקאליש ז"ל והגר"ש מסלאנט ז"ל רבה של הרב מקאליש ז"ל והגר"ש מסלאנט ז"ל רבה של 
ירושלים לאסור לשיר בכלי זמר בנישואין, משום ירושלים לאסור לשיר בכלי זמר בנישואין, משום 
שזוהי  מקאליש  להרב  נורא  חלום  ע"י  שזוהי שנתגלה  מקאליש  להרב  נורא  חלום  ע"י  שנתגלה 
על  מתאבלים  שאינם  משום  ר"ל  המגיפה  על סיבת  מתאבלים  שאינם  משום  ר"ל  המגיפה  סיבת 
תובע  המקדש  ובית  כראוי,  מקדשינו  בית  תובע חורבן  המקדש  ובית  כראוי,  מקדשינו  בית  חורבן 
את עלבונה, וע"כ קיבלו אז יהודי ירושלים כאיש את עלבונה, וע"כ קיבלו אז יהודי ירושלים כאיש 
אחד עליהם ועל זרעם עד סוף כל הדורות לאסור אחד עליהם ועל זרעם עד סוף כל הדורות לאסור 
כל מיני זמר בנישואין, ובשנת תרל"ד כשעלה ארי כל מיני זמר בנישואין, ובשנת תרל"ד כשעלה ארי 
מבבל השרף הנורא המהרי"ל דסקין זיע"א חיזקו מבבל השרף הנורא המהרי"ל דסקין זיע"א חיזקו 
לבל  בנישואין  זמר  בכלי  נגינה  של  האיסור  לבל אז  בנישואין  זמר  בכלי  נגינה  של  האיסור  אז 

יפרוץ בהם גדר ח"ו כידוע.יפרוץ בהם גדר ח"ו כידוע.
תשבחות  דברי  לומר  ישראל  כל  נהגו  תשבחות כבר  דברי  לומר  ישראל  כל  נהגו  כבר  טו. טו. 
על  הקב"ה  חסדי  וזכרון  הודאות  של  שיר  על או  הקב"ה  חסדי  וזכרון  הודאות  של  שיר  או 
כי  אודך  המשתה  בבית  שמשוררין  מה  אבל  כי היין,  אודך  המשתה  בבית  שמשוררין  מה  אבל  היין, 
עניתני וכה"ג לשמחת מרעות, שלא כדין הוא, כי עניתני וכה"ג לשמחת מרעות, שלא כדין הוא, כי 
כמין  בניך  עשאוני  ואומרת  שק  חוגרת  התורה  כמין אז  בניך  עשאוני  ואומרת  שק  חוגרת  התורה  אז 
אין  וכן  לזמר.  מצוה  לרגלים  בביהכ"נ  אך  אין זמר,  וכן  לזמר.  מצוה  לרגלים  בביהכ"נ  אך  זמר, 
היתר לזמר בשבת אלא אותן שירים שנתקנו על היתר לזמר בשבת אלא אותן שירים שנתקנו על 
הסעודה, אבל פיוטים אחרים אסורים, ומה שנהגו הסעודה, אבל פיוטים אחרים אסורים, ומה שנהגו 
זה  יתגדל  דהיינו  קדיש  לשורר  סעודות  זה באיזה  יתגדל  דהיינו  קדיש  לשורר  סעודות  באיזה 
ודאי חטא גדול, שלא התירו אלא זכרון חסדי ה', ודאי חטא גדול, שלא התירו אלא זכרון חסדי ה', 
וכ"ש במה שלוקחין על הסעודה ליצן אחד ועושה וכ"ש במה שלוקחין על הסעודה ליצן אחד ועושה 

עוון  וזהו  קדושות,  בתיבות  או  בפסוקים  עוון שחוק  וזהו  קדושות,  בתיבות  או  בפסוקים  שחוק 
פלילי פלילי (ס"ג ומ"ב שם). (ס"ג ומ"ב שם). 

טז. טז. אם אומר פסוק דרך שירה וכוונתו לתת שבח אם אומר פסוק דרך שירה וכוונתו לתת שבח 
להשי"ת מותר להשי"ת מותר (הליכות א"י).(הליכות א"י). וכ"כ בא"א תנינא וז"ל:  וכ"כ בא"א תנינא וז"ל: 
שבח  ובמחשבתו  סתם  ניגונים  שהמשורר  שבח נראה  ובמחשבתו  סתם  ניגונים  שהמשורר  נראה 
השי"ת או יראתו או בושה מפניו, או איזה פסוק השי"ת או יראתו או בושה מפניו, או איזה פסוק 
יראה  או  הלכה  או  מצוות  התלמדות  בחינת  יראה שבו  או  הלכה  או  מצוות  התלמדות  בחינת  שבו 
ומותר  השיר  על  קפידא  חשש  אין  מוסר,  ומותר או  השיר  על  קפידא  חשש  אין  מוסר,  או 
קדמונים  בשם  ז"ל  החרדים  וכ"כ  היטב,  קדמונים לכו"ע  בשם  ז"ל  החרדים  וכ"כ  היטב,  לכו"ע 
ולהא  היטב,  אהבתו  ע"י  תמיד  להשי"ת  ולהא לשורר  היטב,  אהבתו  ע"י  תמיד  להשי"ת  לשורר 
מלתא נראה דלכ"ע הרהור כדיבור ומחשבה טובה מלתא נראה דלכ"ע הרהור כדיבור ומחשבה טובה 
קיל  ויו"ט  שבשבתות  י"ל  וכן  למעשה,  קיל מצטרפת  ויו"ט  שבשבתות  י"ל  וכן  למעשה,  מצטרפת 

בהנ"ל משורת ההלכה היטב עכ"ל. בהנ"ל משורת ההלכה היטב עכ"ל. 
של  בניגון  המשוררים  בענין  הפוסקים  של נחלקו  בניגון  המשוררים  בענין  הפוסקים  נחלקו  יז. יז. 
ששרין  אלא  קדוש  הוא  שהשיר  דהיינו  ששרין נכרים,  אלא  קדוש  הוא  שהשיר  דהיינו  נכרים, 
בספר  יוסף:  הברכי  וז"ל  הנכרים,  בניגוני  בספר אותו  יוסף:  הברכי  וז"ל  הנכרים,  בניגוני  אותו 
מעשה רוקח נשאל על המשוררים קדיש וקדושה מעשה רוקח נשאל על המשוררים קדיש וקדושה 
דברי  והביא  לאסור,  והאריך  נכרים,  שירי  דברי לחן  והביא  לאסור,  והאריך  נכרים,  שירי  לחן 
בשם  שכתב  ידות  שתי  בספר  לונזאנו  די  בשם מהר"ם  שכתב  ידות  שתי  בספר  לונזאנו  די  מהר"ם 
יזמר  שלא  נעים  שקולו  מי  ויזהר  חסידים  יזמר ספר  שלא  נעים  שקולו  מי  ויזהר  חסידים  ספר 
נכרים  שירים  כתב  שלא  ודקדק  נכרים,  נכרים ניגונים  שירים  כתב  שלא  ודקדק  נכרים,  ניגונים 
דזה פשיטא דאסור, אלא נגונים נכרים, כלומר אף דזה פשיטא דאסור, אלא נגונים נכרים, כלומר אף 
דהשיר הוא קדוש הניגון נכרי יפסידהו וכו' עיי"ש, דהשיר הוא קדוש הניגון נכרי יפסידהו וכו' עיי"ש, 
שם  עצמו  לונזאנו  די  מהר"ם  דברי  ממנו  שם ונעלם  עצמו  לונזאנו  די  מהר"ם  דברי  ממנו  ונעלם 
בספר שתי ידות שכתב וז"ל: וזאת היתה לי סיבה בספר שתי ידות שכתב וז"ל: וזאת היתה לי סיבה 
גורמת לחבר רוב שירי על ניגוני הישמעאלים וכו', גורמת לחבר רוב שירי על ניגוני הישמעאלים וכו', 
וראיתי קצת חכמים כמתאוננים רע על המחברים וראיתי קצת חכמים כמתאוננים רע על המחברים 
לא  אשר  ניגונים  על  להשי"ת  ותשבחות  לא שירות  אשר  ניגונים  על  להשי"ת  ותשבחות  שירות 
מבני ישראל המה, ואין הדין עמם כי אין בכך כלום מבני ישראל המה, ואין הדין עמם כי אין בכך כלום 

עכ"ל.עכ"ל.

'ימים טובים לי˘ר‡ל'
אמרו חז"ל אמרו חז"ל (תענית כו:)(תענית כו:): "אמר רבן שמעון בן גמליאל, לא היו ימים : "אמר רבן שמעון בן גמליאל, לא היו ימים 
טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיום הכיפורים, שבהן בנות טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיום הכיפורים, שבהן בנות 
ירושלים יוצאות בכלי לבן שאולין, שלא לבייש את מי שאין לו ירושלים יוצאות בכלי לבן שאולין, שלא לבייש את מי שאין לו 
בורר  אתה  מה  וראה  עיניך  נא  שא  בחור  אומרות  היו  ומה  בורר וכו',  אתה  מה  וראה  עיניך  נא  שא  בחור  אומרות  היו  ומה  וכו', 
לך, אל תיתן עיניך בנוי תן עיניך במשפחה, לך, אל תיתן עיניך בנוי תן עיניך במשפחה, (משלי לא, ל) (משלי לא, ל) שקר החן שקר החן 
והבל היופי אשה יראת ה' היא תתהלל, ואומר והבל היופי אשה יראת ה' היא תתהלל, ואומר (שם, לא) (שם, לא) תנו לה תנו לה 
מפרי ידיה ויהללוה בשערים מעשיה, וכן הוא אומרמפרי ידיה ויהללוה בשערים מעשיה, וכן הוא אומר (שיר השירים  (שיר השירים 
ג, יא) ג, יא) צאינה וראינה בנות ציון במלך שלמה בעטרה שעטרה לו צאינה וראינה בנות ציון במלך שלמה בעטרה שעטרה לו 

אמו ביום חתונתו וביום שמחת לבו, ביום חתונתו זה מתן תורה, אמו ביום חתונתו וביום שמחת לבו, ביום חתונתו זה מתן תורה, 
וביום שמחת לבו זה בנין בית המקדש שיבנה במהרה בימינו".וביום שמחת לבו זה בנין בית המקדש שיבנה במהרה בימינו".

יום ‰כיפורים – יום מחיל˙ עוונו˙ ומ˙ן ˙ור‰יום ‰כיפורים – יום מחיל˙ עוונו˙ ומ˙ן ˙ור‰
בהשקפה ראשונה היה נראה לעין המתבונן במשנה זו, שהסיבה בהשקפה ראשונה היה נראה לעין המתבונן במשנה זו, שהסיבה 
לקביעת חז"ל באמרם שט"ו אב ויום הכיפורים הם ימים טובים לקביעת חז"ל באמרם שט"ו אב ויום הכיפורים הם ימים טובים 
יוצאין  היו  אלו  ובימים  היות  היא  לישראל,  כמותם  היו  יוצאין שלא  היו  אלו  ובימים  היות  היא  לישראל,  כמותם  היו  שלא 
בנות ישראל והתרבו השידוכים בכרם בית ישראל. אבל מדברי בנות ישראל והתרבו השידוכים בכרם בית ישראל. אבל מדברי 
הגמרא בהמשך הגמרא בהמשך (ל.) (ל.) נראה שהגמרא חוקרת אחר סיבות אחרות נראה שהגמרא חוקרת אחר סיבות אחרות 
מקדמת דנא, שאלו הם שגרמו לימים אלו להיקבע לימים טובים מקדמת דנא, שאלו הם שגרמו לימים אלו להיקבע לימים טובים 
טובים  לימים  אלו  ימים  נקבעו  שבעבר  משום  ורק  טובים ושמחים,  לימים  אלו  ימים  נקבעו  שבעבר  משום  ורק  ושמחים, 
דווקא לכן מתעוררת בהם עת רצון המסוגל להביא לשידוכים דווקא לכן מתעוררת בהם עת רצון המסוגל להביא לשידוכים 
הכפורים',  יום  'בשלמא  מבררת:  הגמרא  דהנה  ישראל.  הכפורים', בבני  יום  'בשלמא  מבררת:  הגמרא  דהנה  ישראל.  בבני 
מובן שיום טוב הוא לישראל, 'משום דאית ביה סליחה ומחילה', מובן שיום טוב הוא לישראל, 'משום דאית ביה סליחה ומחילה', 
והוא גם 'יום שניתנו בו לוחות האחרונות' לישראל, וכפי שרש"י והוא גם 'יום שניתנו בו לוחות האחרונות' לישראל, וכפי שרש"י 
בפירושו על המשנה אומר, שיום הכפורים זה מתן תורה, היות בפירושו על המשנה אומר, שיום הכפורים זה מתן תורה, היות 
חשובות  סיבות  שני  כן  אם  מצאנו  האחרונות.  לוחות  בו  חשובות וניתנו  סיבות  שני  כן  אם  מצאנו  האחרונות.  לוחות  בו  וניתנו 
שקבעו את יום הכיפורים לשמחה שקבעו את יום הכיפורים לשמחה 
ומתן  עוונות  מחילת  טוב,  ומתן ויום  עוונות  מחילת  טוב,  ויום 

תורה, אבל 'חמשה עשר באב, מאי היא' מדוע נקבע יום זה 
ליום טוב, מה המיוחד ביום זה?

ט"ו ‡ב – ‚מילו˙ חס„ים ו‰וספ‰ ב˙ור‰ט"ו ‡ב – ‚מילו˙ חס„ים ו‰וספ‰ ב˙ור‰
משמחים  ממאורעות  סיבות  בכמה  הגמרא  משיבה 
שהתרחשו ביום זה: א. זהו 'יום שהותרו שבטים לבוא זה 
בזה', שמתחילה לא הותר לבנות שלא היו להם אחים להינשא בזה', שמתחילה לא הותר לבנות שלא היו להם אחים להינשא 
לבן שבט אחר, כדי שנחלת אביהם לא תעבור בירושה לבעלה לבן שבט אחר, כדי שנחלת אביהם לא תעבור בירושה לבעלה 
אלו  לבנות  חכמים  התירו  אב  ט"ו  וביום  אחר,  משבט  אלו שהוא  לבנות  חכמים  התירו  אב  ט"ו  וביום  אחר,  משבט  שהוא 
להינשא עם בני שבט אחר. ב. ביום זה 'הותר שבט בנימין לבוא להינשא עם בני שבט אחר. ב. ביום זה 'הותר שבט בנימין לבוא 
לבני  להינשא  ישראל  בנות  על  נאסר  מסוימת  תקופה  לבני בקהל',  להינשא  ישראל  בנות  על  נאסר  מסוימת  תקופה  בקהל', 
לבני  להינשא  להן  והותר  האיסור,  הוסר  זה  וביום  בנימין,  לבני שבט  להינשא  להן  והותר  האיסור,  הוסר  זה  וביום  בנימין,  שבט 
[שומרים] [שומרים]  פרוסדיות  אלה  בן  הושע  שביטל  'יום  ג.  בנימין.  פרוסדיות שבט  אלה  בן  הושע  שביטל  'יום  ג.  בנימין.  שבט 
ישראל  יעלו  'שלא  כדי  הדרכים'  על  נבט  בן  ירבעם  ישראל שהושיב  יעלו  'שלא  כדי  הדרכים'  על  נבט  בן  ירבעם  שהושיב 
רבות  שנים  אחרי  לקבורה',  ביתר  הרוגי  שניתנו  'יום  ד.  רבות לרגל'.  שנים  אחרי  לקבורה',  ביתר  הרוגי  שניתנו  'יום  ד.  לרגל'. 
הטעמים  שבכל  השווה  הצד  לקברם.  ישראל  הורשו  לא  הטעמים בהם  שבכל  השווה  הצד  לקברם.  ישראל  הורשו  לא  בהם 
אדם  בין  רעות  והרבות  חסדים  גמילות  בהם  שיש  אדם האמורים,  בין  רעות  והרבות  חסדים  גמילות  בהם  שיש  האמורים, 
לחברו, התרת הנישואין בין השבטים הם ריבוי אהבת ישראל בין לחברו, התרת הנישואין בין השבטים הם ריבוי אהבת ישראל בין 
השבטים, כך גם מצוות העלייה לרגל יש בה משום הרבות רעות, השבטים, כך גם מצוות העלייה לרגל יש בה משום הרבות רעות, 
שהיו נאספים ישראל כאיש אחד בלב אחד לעלות לציון ברנה, שהיו נאספים ישראל כאיש אחד בלב אחד לעלות לציון ברנה, 
אף קבורת הרוגי ביתר הינה גמילות חסדים, שכשם שיש לגמול אף קבורת הרוגי ביתר הינה גמילות חסדים, שכשם שיש לגמול 

חסד עם החיים כך יש לגמול עם המתים.חסד עם החיים כך יש לגמול עם המתים.
עתה מביאה הגמרא כמה סיבות נוספות שגרמו ליום זה להיות עתה מביאה הגמרא כמה סיבות נוספות שגרמו ליום זה להיות 
יום טוב, ובסופו כתבו: 'מכאן ואילך דמוסיף יוסיף ודלא מוסיף יום טוב, ובסופו כתבו: 'מכאן ואילך דמוסיף יוסיף ודלא מוסיף 
יש  להתארך,  מתחילות  שהלילות  אב  ט"ו  מיום  דהיינו,  יש יסיף',  להתארך,  מתחילות  שהלילות  אב  ט"ו  מיום  דהיינו,  יסיף', 
לימודו  על  מוסיף  שאכן  ומי  בלילות,  אף  תורה  ללמוד  לימודו להוסיף  על  מוסיף  שאכן  ומי  בלילות,  אף  תורה  ללמוד  להוסיף 
מוסיפין לו חיים, ומי שלא – מקצרין ימיו ח"ו. לאור האמור, הרי מוסיפין לו חיים, ומי שלא – מקצרין ימיו ח"ו. לאור האמור, הרי 
שאף ביום חמשה עשר ישנם ב' סיבות שגרמו ליום זה להיקרא שאף ביום חמשה עשר ישנם ב' סיבות שגרמו ליום זה להיקרא 
יום טוב, ריבוי הרעות וגמילות חסדים שהם עניין אחד, וההוספה יום טוב, ריבוי הרעות וגמילות חסדים שהם עניין אחד, וההוספה 

בתלמוד תורה.בתלמוד תורה.
˙ור‰ ו˙˘וב‰ וחס„ – יסו„ ‰בי˙ ‰י‰ו„י˙ור‰ ו˙˘וב‰ וחס„ – יסו„ ‰בי˙ ‰י‰ו„י

כשנביט על סך הסיבות שהביאו את ט"ו אב ויוה"כ להיות ימים כשנביט על סך הסיבות שהביאו את ט"ו אב ויוה"כ להיות ימים 
טובים ומסוגלים לעתות רצון, ניווכח שהם מתחלקים לשלשה טובים ומסוגלים לעתות רצון, ניווכח שהם מתחלקים לשלשה 

עניינים: א. ריבוי האחדות וגמילות החסדים. ב. הוספה בתלמוד עניינים: א. ריבוי האחדות וגמילות החסדים. ב. הוספה בתלמוד 
תורה. ג. מחילת העוונות. בזה באים חז"ל לגלות לנו את המפתח תורה. ג. מחילת העוונות. בזה באים חז"ל לגלות לנו את המפתח 
ג'  בו  שיימצא  צריך  הגון  לשידוך  לזכות  בכדי  זיווגים,  ג' לשערי  בו  שיימצא  צריך  הגון  לשידוך  לזכות  בכדי  זיווגים,  לשערי 
תנאים אלו, מרבה רעות וגומל חסדים, שזה הוא אבן יסוד לבניין תנאים אלו, מרבה רעות וגומל חסדים, שזה הוא אבן יסוד לבניין 
שיהיה  צריך  גם  כך  ישראל,  לבתי  קיום  אין  זה  ואילולא  שיהיה הבית,  צריך  גם  כך  ישראל,  לבתי  קיום  אין  זה  ואילולא  הבית, 
כלשהוא,  זיז  ללא  והיראה  התורה  יסודות  על  מושתת  כלשהוא, הבית  זיז  ללא  והיראה  התורה  יסודות  על  מושתת  הבית 
אשה  יישא  איך  כי  עוונות,  למחילת  להגיע  צריך  לכן  קודם  אשה אך  יישא  איך  כי  עוונות,  למחילת  להגיע  צריך  לכן  קודם  אך 
ועוונות בידו, ומטעם זה מתענה אכן החתן ביום החופה. ממילא ועוונות בידו, ומטעם זה מתענה אכן החתן ביום החופה. ממילא 
כשמתחזקים בעניינים אלו הרי שכאז כן עתה, ט"ו אב הוא יום כשמתחזקים בעניינים אלו הרי שכאז כן עתה, ט"ו אב הוא יום 
לרווחה,  נפתחים  הזיווגים  שערי  למעלה,  רצון  ועת  לרווחה, המסוגל  נפתחים  הזיווגים  שערי  למעלה,  רצון  ועת  המסוגל 

ואפשר לזכות לשידוך הגון.ואפשר לזכות לשידוך הגון.
‰סיב‰ ˘בנו˙ ירו˘לים ˘‡לו ב‚„ים‰סיב‰ ˘בנו˙ ירו˘לים ˘‡לו ב‚„ים

מסופר כאן שבנות ירושלים היו יוצאין בבגדים שאולים, ואפילו מסופר כאן שבנות ירושלים היו יוצאין בבגדים שאולים, ואפילו 
אלו שהיה להם משל עצמן. ייתכן שבנות ירושלים באו להורות אלו שהיה להם משל עצמן. ייתכן שבנות ירושלים באו להורות 
לנו את העניין של גמילות חסדים, כמו שהזכרנו מקודם, תמיד לנו את העניין של גמילות חסדים, כמו שהזכרנו מקודם, תמיד 
ובכל מצב צריך לגמול חסד עם חברו, לא רק בחפציו המונחים ובכל מצב צריך לגמול חסד עם חברו, לא רק בחפציו המונחים 
אלא  לאחר,  להשאילו  כך  כל  קושי  בזה  אין  אשר  זווית  אלא בקרן  לאחר,  להשאילו  כך  כל  קושי  בזה  אין  אשר  זווית  בקרן 
אפילו בתשמישיו הפרטיים והשימושיים ביותר, כגון במלבושו אפילו בתשמישיו הפרטיים והשימושיים ביותר, כגון במלבושו 
שהולך עמו, הרי שאם חסר לשני הרי שיש להשאילו, לראות איך שהולך עמו, הרי שאם חסר לשני הרי שיש להשאילו, לראות איך 
עושים טובה ליהודי אחר אפילו כשלא כל כך נח, ואפילו במחיר עושים טובה ליהודי אחר אפילו כשלא כל כך נח, ואפילו במחיר 
הקרבת ההנאה העצמית, זהו מהיסודות של הבית היהודי. אך הקרבת ההנאה העצמית, זהו מהיסודות של הבית היהודי. אך 
בקשו  ירושלים  בנות  יותר,  ופנימי  נוסף  רובד  נגלה  בקשו כשנעמיק  ירושלים  בנות  יותר,  ופנימי  נוסף  רובד  נגלה  כשנעמיק 
בעולם  שרכש  מה  שכל  חושב  אדם  גדול,  מוסר  בזה  בעולם להעביר  שרכש  מה  שכל  חושב  אדם  גדול,  מוסר  בזה  להעביר 
החומרי שייך אליו והוא חלק בלתי נפרד מעצמותו, יש לו בית, החומרי שייך אליו והוא חלק בלתי נפרד מעצמותו, יש לו בית, 
מבטחו  את  שם  הוא  עליהם  בעמל,  שנצבר  רכוש  מבטחו משפחה,  את  שם  הוא  עליהם  בעמל,  שנצבר  רכוש  משפחה, 
ומשענו. את הרגשה זו ביקשו בנות ישראל לעקור בעובדה שלא ומשענו. את הרגשה זו ביקשו בנות ישראל לעקור בעובדה שלא 
יצאו במלבושי עצמם, ראו והביטו, אין לו לאדם בעולם שום דבר יצאו במלבושי עצמם, ראו והביטו, אין לו לאדם בעולם שום דבר 
חוץ מתורה ומצוות, כל דבר גשמי שקיים ביד האדם כלל אינם חוץ מתורה ומצוות, כל דבר גשמי שקיים ביד האדם כלל אינם 
שלו ואינם עומדים לו ליום פקודה, 'אין מלוין לו לאדם לא כסף שלו ואינם עומדים לו ליום פקודה, 'אין מלוין לו לאדם לא כסף 
ולא זהב ולא אבנים טובות ומרגליות, אלא תורה ומעשים טובים ולא זהב ולא אבנים טובות ומרגליות, אלא תורה ומעשים טובים 
בלבד'. שא נא עיניך וראה, שקר החן והבל היופי, יראת ה' טהורה בלבד'. שא נא עיניך וראה, שקר החן והבל היופי, יראת ה' טהורה 

עומדת לעד.עומדת לעד.
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ספר טיב ‰מע˘יו˙ לרבינוטיב ‰מע˘יו˙

סיפור ל˘ב˙

‚„ול‰ ˆ„˜‰ ˘מ˜רב˙ ‡˙ ‰‚‡ול‰

בספר אור זרוע לצדיקאור זרוע לצדיק (ח"א עמו' רנב) מביא לפרש בלשון המשנה: 
כנגד  אומר  החתן  שאף  רומז  החתן,  זה  'הוא' 'הוא'   – אומר"  הואהוא  "וכן 
הכלה, להביע גם הוא את השקפת חייו בענין הנישואין. שכשם 
שאומרת הכלה: 'שקר החן והבל היופי', רק 'אשה יראת ד' היא 
תתהלל'. כן גם 'הוא' החתן אומר לעומתה: "צאינה וראינה בנות 
יום  עיקר  שכל  שלו,  שהשלום  המלך  הוא  שלמה',  במלך  ציון 
חתונתו ושמחת לבו, הוא לו כמו מעמד הר סיני וקבלת התורה, 
וכך ניגש אל בנין אחת מחורבות ירושלים, כנדבך נוסף לבנין בית 

המקדש, ועל כך היא עיקר שמחת לבו.
ואשר לפי זה מבואר יפה סמיכות הגמראהגמרא למשנה זו (חתימת המסכתא 
לא.): "עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול לצדיקים, והוא יושב 

ביניהם בגן עדן, וכל אחד ואחד מראה באצבעו. שנאמר (ישעיה כה, 
ט) 'ואמר ביום ההוא הנה אלקינו זה, קוינו לו ויושיענו, זה ה' קוינו 
לו, נגילה ונשמחה בישועתו". – רומז למ"ש בזוהר הקדושבזוהר הקדוש (ח"ג ריט.) 
נשמות  שיורדים  בעושיו",  ישראל  "ישמח  ב)  קמט,  (תהלים  בפסוק 
עם  ביחד  צאצאיהם,  את  העושים  הקדושים  והאבות  הצדיקים 
כאלו,  כלה  חתן  ואכן  זרעם. –  בנישואי  לשמוח  קדישא  שכינתא 
שאין נותנים עיניהם בנוי ובהבל, כי אם ביראת ד', ויום חתונתו זה 
בית המקדש.  לבנין  הנאמן מיוסד כנדבך  ביתם  ובנין  תורה,  מתן 
נישואיהם  בשמחת  הקב"ה  להם  שיעשה  בוודאי  הם  ראויים 
מחול יפה לצדיקים היורדים מגן עדן לשמחת ישראל בעושיהם, 

ומראים באצבע "זה ד' קיונו לו נגילה ונשמחה בישועתו", אמן. 
• ~ • ~ •

לרגל האי יומא רבא דחמשה עשר באבדחמשה עשר באב החל השבוע (יום שני), 
מתוך  השידוכין,  בענייני  מעשיות  כמה  של  זעירא  בלקוטי  הננו 
'טיב 'טיב  בענייני  שליט"א  הגה"צ  רבינו  מרן  שליט"אכ"ק  הגה"צ  רבינו  מרן  כ"ק  של  הבלום  אוצרו 

השידוכים'.השידוכים'.
• ~ • ~ •

שזיכהו  דשופריא,  קרתא  בני  מטובי  נאמן,  יהודי  איש  לי  שח 
השי"ת ברוב רחמיו במשפחה ברוכת ילדים, שבעה עשרשבעה עשר במספר 

[כמנין 'טוב'] כן ירבו. 
התינוק  בגוף  התגלתה  הקטנים  מילדיו  אחד  לידת  לאחר  קצר  זמן 
בעיה התפתחותית מסוימת, שבבתי החולים שבארץ ישראל עדיין 
לא התמחו באותה תקופה בטיפול בבעיה מסוג זה. ונאלצו לשולחם 
לארצות הבריתארצות הברית לתקופה ארוכה של חודשים רבים, כדי לעבור שם 

סדרת טיפולים ארוכה, על ידי פרופסורים מומחים בעלי שם.
הצרה הזו נפלה על המשפחה כרעם ביום בהיר, כל חייהם השתנו 
בדילוגי  ההורים  התחלפו  התקופה  אותה  כל  לאורך  באחת, 
הסדיר  לטיפול  שבבוסטון,  החולה  בילד  הטיפול  בין  מסעותיהם 
כל  כשמלבד  שבירושלים.  הברוכה  המשפחה  בני  ביתר  הנצרך 
צרת  היתה  המשפחה,  בני  כל  את  שהפעילו  הקשות  הטרדות 
נצרכו  פתאום  בפתע  כי  כולנה,  על  עולה  מנלן'  'כסף  קושיית 

לעשרות אלפים של ירוקים מזומנים טבין ותקילין!
באותה  מאוד  שמים  שם  קידשו  דנן  הנפלאה  המשפחה  בני  אך, 
כל  ובקבלת  בהשי"ת,  הגדול  ובביטחונם  באמונתם  תקופה, 
צרתם באהבה. הם לא נפלו ברוחם ולא נכנסו ח"ו לעצבות ומרה 
שחורה, כי אם אדרבה בהיפך, קיבלו עליהם גזירת הבורא באהבה 
קץ!  אין  במסירות  והמפרך  החדש  לתפקידם  ונכנסו  ובשמחה, 
כאשר כל בני המשפחה נרתמים יחדיו מחזקים ומעודדים זה את 
זה, ועוזרים ומסייעים כל אחד בכל מה שיכול, מגדול ועד קטן! 
שבוודאי  תמימה,  באמונה  העת  כל  ומשננים  חוזרים  שהם  תוך 

"גם זו לטובה"!"גם זו לטובה"!
אמריקא,  של  נכר  בארץ  שליט"א  החשוב  המשפחה  אבי  בהיות 
קישרוהו אנשי המקום עם כמה 'עסקנים' נאמנים, מאנשי החסד 
המופלאים דשם, שנטלו על עצמם ועל שכמם בדיוק את המשא 
ישראל  ארץ  מבני  קשים  לחולים  ולעזור  לסייע  הזה,  הגדול 
המגיעים אל בתי הרפואה הענקיים שבארה"ב, ואינם יודעים בין 
בנקל  הצליח  מידותיו,  וטוהר  חביבותו  ברוב  לשמאלם...  ימינם 
ליצור שם קשרים טובים ונאמנים עם אותם עסקנים, שעזרו לו 
בכל דבר, ואף קישרוהו עם כמה בעלי הון, נדיבים יקרים שלבם 
במצבו  כשהכירו  המלאה,  לנאמנותם  זכה  והוא  כאולם,  פתוח 
באותה  להם  שנצרך  הכבדות  ההוצאות  כל  מימון  את  וכיסו 

תקופה.
כשהוא  הבן  יצא  המפרכים,  הטיפולים  סדרת  תום  עם  והנה 
כולה  והמשפחה  יתברך,  השם  הודות  האדם,  כאחד  ושלם  בריא 
חזרו  החיים  שבירושלים,  והנעים  הקטן  בביתם  שוב  התאחדה 

למסלולם בשגרה הרגילה, של חיי עולם נטע בתוכנו.
ברם, רק כעבור תקופה הבין האיש עד כמה עמקו חסדי השי"ת 
את  שהעתיקה  'קטנה'  בעיה  אותה  של  ההסתר  בתוככי  עמו, 
ה'  בחסד  כשזכו  זה  היה  ארוכים... –  לחודשים  לאמריקה  מגוריו 
ולא  בשעטו"מ,  האירוסין  בברית  שיחי'  הראשון  בנם  את  להביא 
של  זו  עצומה  להוצאה  לגשת  ואיך  כיצד  ורגליהם  ידיהם  מצאו 
משפחתם  פרנסת  את  לתחזק  מצליחים  כשבקושי  הנישואין, 
אחת  בבת  עליהם  הוטלה  ועתה  החודשית...  בכלכלה  המבורכת 

הוצאה כבדה וגדולה שכזו.
אולם, עד מהרה נוכחו כי ב"ה לא אלמן ישראל, כשבאחד הימים 
שבאמריקה,  העשירים  מגדולי  מאחד  משמח  'טלפון'  קבלו 
באותה  נקשר  הקטן,  הילד  של  הרפואית  בעייתו  שבעקבות 
תקופה של טיפוליו עם אותה משפחה במסירות ונאמנות מאוד, 
ושילם מכיסו חלק גדול מן ההוצאות הרפואיות והטיסות הרבות 
במקרה  לו  שנודע  העשיר,  סיפר  עתה,   – בשעתו.  להם  שנצרכו 
מפי אחד העסקנים באמריקה, שהם זכו לארס את בנם עם ב"ג 
אמר  מצוה'  גוררת  'מצוה  והרי  שבירושלים.  טובים  ממשפחת 
בטיפול  העזרה  של  הראשונה  במצוה  שזכיתי  כשם  העשיר, 
חתן  שמחת  של  הזו  המצוה  אל  עתה  גם  אגרר  כן  הילד,  וסיעוד 
וכלה! הסירו נא מלבכם את כל דאגת כספי הנישואין! הכינו נא 
את שמחת החתונה ככל הנצרך לכם, ואני אסלק בעז"ה את כל 

העלות הכספית, מהחל ועד כלה!
למרבה הפלא עמד האיש בדיבורו, ולא רק באותה חתונה של הבן 
ובכל  ובשלישי  בשני  מעשהו  כן  בראשון  כמעשהו  אלא  הבכור, 
הבאים אחריהם, בלי עין הרע... בכל פעם שהגיעו לפרק שמחת 
מקבלים  היו  זה...  אחר  בזה  והלכו  שנישאו  הצאצאים,  נישואי 
בהשתתפותו  הנכבד,  הנדיב  של  מידו  הדרוש  המימון  כל  את 
הקודש  לארץ  בעצמו  מגיע  שהיה  או  לב.  בכל  בשמחתם 
אליו  הם  נוסעים  היו  ממנו  כשנבצר  או  בשמחתם,  להשתתף 
שליט"א,  מעם  מורם  נכבד  נדיב  אותו  ונטל  שבאמריקה.  למעונו 

את כל הוצאות אותה המשפחה תחת חסותו!
שהכל  דבר  בכל  איתן  ובביטחון  באמונה  חיים  שכאשר  שהכל ללמדך,  דבר  בכל  איתן  ובביטחון  באמונה  חיים  שכאשר  ללמדך, 
טובים  חסדים  לראות  זוכים  שידוכין  עת  בהגיע  הרי  טובים לטובה,  חסדים  לראות  זוכים  שידוכין  עת  בהגיע  הרי  לטובה, 
טובים  בשליחים  השמים,  מן  חינם  במתנת  הנשפעים  מן השמים, בשליחים טובים ומופלאים  חינם  ומופלאים הנשפעים במתנת 

ונאמנים, לבנין בתים נאמנים בישראל!ונאמנים, לבנין בתים נאמנים בישראל!
 [מתוך שיחה בכולל 'שבתי', פרשת שמיני תשע"א]

ה ָעָׂשר  ה ָעָׂשר : "ָאַמר ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל, א ָהיּו ָיִמים טֹוִבים ְלִיְׂשָרֵאל ַּכֲחִמּׁשָ מתניתין מתניתין (שלהי תענית, פ"ד מ"ח)(שלהי תענית, פ"ד מ"ח): "ָאַמר ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל, א ָהיּו ָיִמים טֹוִבים ְלִיְׂשָרֵאל ַּכֲחִמּׁשָ
ְּבָאב ּוְכיֹום ַהִּכּפּוִרים, ֶׁשָּבֶהן ְּבנֹות ְירּוָׁשַלִים יֹוְצאֹות כו' ְוחֹולֹות ַּבְּכָרִמים. ּוֶמה ָהיּו אֹוְמרֹות, ָּבחּור, ָׂשא ְּבָאב ּוְכיֹום ַהִּכּפּוִרים, ֶׁשָּבֶהן ְּבנֹות ְירּוָׁשַלִים יֹוְצאֹות כו' ְוחֹולֹות ַּבְּכָרִמים. ּוֶמה ָהיּו אֹוְמרֹות, ָּבחּור, ָׂשא 
ַהֹּיִפי,  ְוֶהֶבל  ַהֵחן  'ֶׁשֶקר  ַּבִּמְׁשָּפָחה.   ֵעיֶני ֵּתן  ַּבּנֹוי,   ֵעיֶני ִּתֵּתן  ַאל   ,ָל בֹוֵרר  ַאָּתה  ָמה  ּוְרֵאה   ֵעיֶני ַהֹּיִפי, ָנא  ְוֶהֶבל  ַהֵחן  'ֶׁשֶקר  ַּבִּמְׁשָּפָחה.   ֵעיֶני ֵּתן  ַּבּנֹוי,   ֵעיֶני ִּתֵּתן  ַאל   ,ָל בֹוֵרר  ַאָּתה  ָמה  ּוְרֵאה   ֵעיֶני ָנא 
ָעִרים ַמֲעֶׂשיָה'.  ָעִרים ַמֲעֶׂשיָה'. 'ְּתנּו ָלּה ִמְּפִרי ָיֶדיָה, ִויַהְללּוָה ַּבּׁשְ ה ִיְרַאת ְיָי ִהיא ִתְתַהָּלל' (משלי לא, ל).  (משלי לא, ל). ְואֹוֵמרְואֹוֵמר (שם לא)  (שם לא) 'ְּתנּו ָלּה ִמְּפִרי ָיֶדיָה, ִויַהְללּוָה ַּבּׁשְ ה ִיְרַאת ְיָי ִהיא ִתְתַהָּלל'ִאּׁשָ ִאּׁשָ
ְוֵכן הּוא אֹוֵמר,ְוֵכן הּוא אֹוֵמר, (שיר השירים ג, יא)  (שיר השירים ג, יא) 'ְצֶאיָנה ּוְרֶאיָנה ְּבנֹות ִצּיֹון ַּבֶּמֶל ְׁשֹמה, ַּבֲעָטָרה ֶׁשִעְּטָרה ּלֹו ִאּמֹו ְּביֹום 'ְצֶאיָנה ּוְרֶאיָנה ְּבנֹות ִצּיֹון ַּבֶּמֶל ְׁשֹמה, ַּבֲעָטָרה ֶׁשִעְּטָרה ּלֹו ִאּמֹו ְּביֹום 
ֲחֻתָּנתֹו ּוְביֹום ִׂשְמַחת ִלּבֹו'. ְּביֹום ֲחֻתָּנתֹו, זֹו ַמַּתן ּתֹוָרה. ּוְביֹום ִׂשְמַחת ִלּבֹו, ֶזה ִּבְנַין ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, ֶׁשִּיָּבֶנה ֲחֻתָּנתֹו ּוְביֹום ִׂשְמַחת ִלּבֹו'. ְּביֹום ֲחֻתָּנתֹו, זֹו ַמַּתן ּתֹוָרה. ּוְביֹום ִׂשְמַחת ִלּבֹו, ֶזה ִּבְנַין ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, ֶׁשִּיָּבֶנה 

ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו. ָאֵמן". ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו. ָאֵמן". 

צ'ק חוזרצ'ק חוזר
אני  בשבתו  שבת  ומדי  שבארה''ב  בויליאמסבורג  גר  אני אני  בשבתו  שבת  ומדי  שבארה''ב  בויליאמסבורג  גר  אני 
בבתי  המופץ  הקהילה'  'טיב  הנפלא  בעלון  ללמוד  בבתי זוכה  המופץ  הקהילה'  'טיב  הנפלא  בעלון  ללמוד  זוכה 
'טיב  מהמדור  נהנה  אני  בפרט  האזור,  רחבי  בכל  'טיב כנסיות  מהמדור  נהנה  אני  בפרט  האזור,  רחבי  בכל  כנסיות 
ההשגחה' אלא שכל שבוע אחרי קריאת הסיפור השגחה ההשגחה' אלא שכל שבוע אחרי קריאת הסיפור השגחה 
גם  אזכה  "מתי  עצמי:  את  שואל  כמו  ואני  הלב  לי  גם נצבט  אזכה  "מתי  עצמי:  את  שואל  כמו  ואני  הלב  לי  נצבט 
אני לחזות בטיב השגחה באופן כה בהיר ונהיר שאזכה גם אני לחזות בטיב השגחה באופן כה בהיר ונהיר שאזכה גם 

לפרסמו במדור?!"לפרסמו במדור?!"
והנה הגיע היום וזכיתי לראות השגחה כפולה...והנה הגיע היום וזכיתי לראות השגחה כפולה...

קטן  סכום  צ'ק  עם  לי  ששילם  יהודי  הגיע  שלי  קטן לחנות  סכום  צ'ק  עם  לי  ששילם  יהודי  הגיע  שלי  לחנות 
הכנסת  בבית  למחרת  דולר,  ושמונה  חמישים  של  הכנסת יחסית  בבית  למחרת  דולר,  ושמונה  חמישים  של  יחסית 
הגיע משולח שמכיר אותי ואסף צדקה, התנצלתי ואמרתי הגיע משולח שמכיר אותי ואסף צדקה, התנצלתי ואמרתי 
לו שאין עלי מזומנים אך אם רצונו בכך אני יכול לתת לו לו שאין עלי מזומנים אך אם רצונו בכך אני יכול לתת לו 
הסכים  המשולח  הסכים   המשולח   55$55$ של  עודף  לי  יחזיר  והוא  הצ'ק  של את  עודף  לי  יחזיר  והוא  הצ'ק  את 

והעסקה התבצעה.והעסקה התבצעה.
בנופש  שנמצא  חבר  אלי  התקשר  שעות  מספר  בנופש כעבור  שנמצא  חבר  אלי  התקשר  שעות  מספר  כעבור 
בהרים לימי הקיץ וביקש כי היות ואני מתכוון להגיע לשם בהרים לימי הקיץ וביקש כי היות ואני מתכוון להגיע לשם 
לשבת, אם אוכל לקנות לו דבר מה בעיר, תיכף הסכמתי לשבת, אם אוכל לקנות לו דבר מה בעיר, תיכף הסכמתי 
כי  לי  אמרו  בחנות  מבוקשו.  את  לקנות  לחנות  כי והלכתי  לי  אמרו  בחנות  מבוקשו.  את  לקנות  לחנות  והלכתי 
א''א לשלם בכרטיס אשראי כי אם במזומן, לא ידעתי מה א''א לשלם בכרטיס אשראי כי אם במזומן, לא ידעתי מה 
שיש  נזכרתי  רגע  כעבור  מזומנים,  עלי  שאין  כיוון  שיש לעשות  נזכרתי  רגע  כעבור  עלי מזומנים,  שאין  לעשות כיוון 
עלי עלי 5555 דולר מהפריטה של הצ'ק וראה זה פלא כי הסכום  דולר מהפריטה של הצ'ק וראה זה פלא כי הסכום 
במזומן  עלי  שיש  הסכום  דולר  במזומן   עלי  שיש  הסכום  דולר   5555 בדיוק  היה  בדיוק לתשלום  היה  לתשלום 
בזכות הצ'ק הפרוט... יצאתי מהחנות בהודיה לה' שיכולתי בזכות הצ'ק הפרוט... יצאתי מהחנות בהודיה לה' שיכולתי 

לעשות חסד עם חברי בזכות הצ'ק הפרוט.לעשות חסד עם חברי בזכות הצ'ק הפרוט.
שלי,  הטלפון  צלצל  בלילה  הסיפור:  התחיל  רק  כאן  שלי, אבל  הטלפון  צלצל  בלילה  הסיפור:  התחיל  רק  כאן  אבל 
שאל  הוא  בצ'ק,  לי  ששילם  לקוח  אותו  היה  הקו  שאל מאחורי  הוא  בצ'ק,  לי  ששילם  לקוח  אותו  היה  הקו  מאחורי 
אם איבדתי את הצ'ק? השבתי לו שנתתי את הצ'ק לגבאי אם איבדתי את הצ'ק? השבתי לו שנתתי את הצ'ק לגבאי 
קיבל  כי  הלקוח  סיפר  הכנסת,  בבית  כסף  שאסף  קיבל צדקה  כי  הלקוח  סיפר  הכנסת,  בבית  כסף  שאסף  צדקה 
הצ'ק  היה  וביניהם  מזומנים  ערימת  שמצא  מיהודי  הצ'ק טלפון  היה  וביניהם  מזומנים  ערימת  שמצא  מיהודי  טלפון 
ברצונו  כי  הצ'ק  על  שמופיע  המספר  לפי  קשר  יצר  ברצונו והוא  כי  הצ'ק  על  שמופיע  המספר  לפי  קשר  יצר  והוא 

לקיים מצוות השבת אבידה...לקיים מצוות השבת אבידה...
כמובן שנרתמתי למשימה ובסופו של דבר הצלחנו לאתר כמובן שנרתמתי למשימה ובסופו של דבר הצלחנו לאתר 
איתרו  הזה  הצ'ק  בזכות  ורק  רב  הון  שאיבד  המשולח  איתרו את  הזה  הצ'ק  בזכות  ורק  רב  הון  שאיבד  המשולח  את 
צורך  אין  אבידה,  להשבת  וזכינו  אותו  מצאנו  ויחדיו  צורך אותי  אין  אבידה,  להשבת  וזכינו  אותו  מצאנו  ויחדיו  אותי 
לתאר את שמחתו של אותו גבאי צדקה כאשר התבשר כי לתאר את שמחתו של אותו גבאי צדקה כאשר התבשר כי 

אבידתו נמצאה והושבה אליו בשלימותה!!!אבידתו נמצאה והושבה אליו בשלימותה!!!
הוא  ברוך  הקדוש  סידר  אחד  בצ'ק  כיצד  לראות  הוא נפעמתי  ברוך  הקדוש  סידר  אחד  בצ'ק  כיצד  לראות  נפעמתי 

שני השגחות לשני אנשים.שני השגחות לשני אנשים.
לראות  האדם  לב  המעורר  הנפלא  ולגיליונכם  לה'  לראות בתודה  האדם  לב  המעורר  הנפלא  ולגיליונכם  לה'  בתודה 

את נפלאותיו של ה' בעולמו...את נפלאותיו של ה' בעולמו...

בעל המעשה:י.פבעל המעשה:י.פ

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

|  המשך בעמוד ד'  |

סיפורי השגחה פרטית
שנשלחו למערכת ע"י הקוראים
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• ~ • ~ •
בהשתתפותי פעם בשמחת אירוסין, ראיתי החתן מוציא מכליו כמה 
השולחן,  על  לפניו  והניחם  'סיגריות' משובחות,  'סיגריות'  של  טובות  חפיסות 
לצד חבילה גדולה של 'סוכריות'  'סוכריות' טעימות... ולכל אחד שנכנס לאחל 
במה  בחביבות,  לאורחו  ושאל  בשמחה,  פניו  האיר  טוב',  טוב', 'מזל  'מזל  לו 

תחפוץ ב'ציגר' או ב'צוקערי'ל' (בסיגריה או בסוכריה) או בשניהם?... 
וכשנתבקשתי  לב,  ברוחב  החתן  שעשה  זו  'חלוקה''חלוקה'  מעבודת  נהניתי 
אל החתן הנעים, ואמרתי  של שמחה, פניתי  לשאת דברים לכבודה 

אליו בין הדברים: 
ונותן  מחלק  שהחתן  קדושים,  ישראל  שנהגו  הטעם  תדע  האם 

לחבריו ציגארין ומיני מתיקה?
הענין,  בסוד  שאמרו  מה  מלבד   – כפשוטו  הדבר  לך  אסביר  הנה 
עיקר  הרי   – וכדומה.  הקנאה,  להסיר  או  הרע,  עין  כנגד  לסגולה 
המהפכה הגדולה שבשמחת הנישואין היא, במהפך העצום ש'מקבל' 'מקבל' 
'מקבל',  בעיקר  הוא  האדם  הרי  החתונה  עד  כאשר  'נותן'.'נותן'.  נעשה 
בכל מה שדואגים ההורים המסורים עבורו בכל פרט וענין הנצרך לו 
את  להפוך  צריך  ובנישואין  מעצמו.  לתת  כך  כל  נדרש  ואינו  בחייו, 
ומתנתק  ונעזב  ומשפיע,  'נותן'  נעשה  שמעתה  לקצה,  מקצה  עורו 
מכל ה'פינוק' שקיבל בבית הוריו... מעתה עליו להיות 'נותן' ומשפיע 
ודואג בשביל אחרים, שרק בעקבות מהפכה אדירה זו יוכל להעמיד 
יסודות ביתו אל נכון! – עיין באורך בעזהי"ת בספר 'טיב השידוכים'  'טיב השידוכים' 

(שער הראשון), שנתבאר  בטוב טעם ודעת, עיין שם.
לפיכך, בכדי לבסס ולקיים בנאמנות את זו המהפכה, מתחיל החתן לפיכך, בכדי לבסס ולקיים בנאמנות את זו המהפכה, מתחיל החתן 
תיכף כשמתארס להיות 'נותן', לחזק בלבו ובנפשו את מידת הנתינה, תיכף כשמתארס להיות 'נותן', לחזק בלבו ובנפשו את מידת הנתינה, 

הלבבות,  נמשכות  הפעולות  אחר  כי 

והלאה,  מהיום  נפשו  ואת  עצמו  את  ירגיל  והלאה, ובכך  מהיום  נפשו  ואת  עצמו  את  ירגיל  ובכך 
להיות משפיע ונותן הברכה בכל לב תמיד!להיות משפיע ונותן הברכה בכל לב תמיד!

['פרטית', קובץ 491135]

• ~ • ~ •
היכל  אל  הגיע  בעמיו,  נכבד  גביר  גדול,  עשיר 
פנים  ובסבר  בכבוד  התקבל  הקדושה,  הישיבה 
עבורו  לבחור  וביקש  הישיבה,  ראש  ידי  על  יפות 
והעילויים  הטובים  מן  הישיבה,  מבחירי  'חתן''חתן' 
ביותר, כשהוא מבטיח להחזיקו בכבוד על שולחנו 
עבורו  לשלם  להוסיף  ועוד  [קעסט],  חייו  ימי  כל 

'נדן''נדן' בסכום עצום!
העידית  מן  כלבבו,  'חתן'  הישיבה  ראש  לו  בחר 

שבעידית שבישיבה הרוממה, בחור שהיה 'מושלם' בכל מידה נכונה, 
במידות  מושלם  וגם  מופלג,  חכם  ותלמיד  עצום  ופיקח  'עילוי'  גם 
הגביר  כשראהו  תיכף   – פניו.  תאיר  אדם  וחכמת  וישרות,  טובות 
הנכבד מצא מאוד חן בעיניו, כראותו לפניו 'חתן' נכבד נעים הליכות, 
ככל שהרבה לדבר עמו בכל ענין, היה פיו מפיק מרגליות, ועל אתר 

'סגר' עמו את השידוך.
שניהם  ונסעו  הגביר,  'מחותנו'  אל  המהולל  הבחור  אפוא  הצטרף 
יחדיו אל טירתו המפוארת של העשיר, שם הקצה לו את אחד מחדרי 
הפאר שבארמון, שהיה מאובזר בכל מיני יופי והדר. לאחר מכן פתח 
ומעדנים,  בתפנוקים  מלאה  מלכים  בסעודת  עורך'  'שולחן  בפניו 
יצאו  המזון  ברכת  ולאחר  הדרך,  טרחת  מעמל  לבו  את  שיסעד  כדי 

לתפילת 'מנחה ומעריב' בבית הכנסת הגדול שבעיר.
שם בבית הכנסת התפאר הגביר, שהיה מעשירי ונכבדי הקהילה, 
שאכן  בו  ענתה  פניו  שצורת  הטרי,  ב'חתנו'  וידידיו  חבריו  בפני 
ההערצה וההערכה  ממבטי  מאוד  ונהנה  ונצורות,  עדיו לגדולות 

של ידידיו בחתנו המובחר.
של  חדרו  אל  העשיר  הביא  הבית,  אל  בערב  חזרו  כאשר 
חדשים  מצעים  מנחת,  ומתמוגג  מאושר  זורח  כשכולו  החתן, 
ישרים,  לשנת  לו  הנצרכים  הדברים  שאר  כל  את  וכן  ויקרים, 
ולאחר שאיחל לחתנו הטרי ברכת 'לילה טוב', לא שכח לציין 
שלמחרת תפילת שחרית בבית הכנסת בשעה שבע ושלושים!
והכיבוד  המרומם  האירוח  מכל  אמנם  נהנה  הנעים  החתן 
המיועדת  הכלה  את  הספר!...  מן  חסר  העיקר  אך  הטעים... 
לו הוא עדיין לא פגש! וכראותו כי הדבר נמשך פנה בעדינות 
תתקיים  מתי  בהססנות,  ושאל  חותנו,  להיות  המעותד  אל 

הפגישה?
- על איזו פגישה הנך מדבר? – שאל החותן.

- על הפגישה עם המיועדת! הלא היא בתך הכלה, כמובן!
- אין לי בת לצערי! נפלו פני החותן [המדומה].

רגע   -

אחד, התבלבל הבחור לגמרי, באם אין לך בת, על מה יצאת לבקש 
לך חתן?

- וכי מה זה קשור? תמה החותן, [וואס האט דאס א'שייכות...], וכי 
חלקי  ייגרע  למה  חותן?  להיות  ראוי  אינני  לבת,  זכיתי  שלא  בגלל 
בשבתו  שבת  מדי  מגיעים  אשר  המעלה  רמי  הגבירים  חברי  מכל 
גם   – והנכבדים...  החשובים  בחתניהם  מלווים  כשהם  הכנסת  לבית 
אני חיפשתי 'עבורי' חתן נאה חתן חביב, שילווה אותי בדרכי לבית 
הלא  חברי...  בפני  בו  ולהתפאר  להתכבד  שאוכל  וחזרה,  הכנסת 

הבטחתי לשלם על כך בכסף מלא! 
רק טעות אחת טעה החותן הנכבד בטיב זה המעשה שלא היה, אם 

אין בת אין חתן!
גדול...  ולמדן  עילוי  חתן  'לעצמו'  האדם  שמחפש  נראה  גדול... לפעמים  ולמדן  עילוי  חתן  'לעצמו'  האדם  שמחפש  נראה  לפעמים 
כדי שיוכל 'הוא' להתפאר ולהתגדל בחתן נכבד... אך בענייני מידות כדי שיוכל 'הוא' להתפאר ולהתגדל בחתן נכבד... אך בענייני מידות 
ודרכי התנהגות שבין אדם לחבירו אינו טורח לברר, כיצד יתנהג 

שקיבל  החתן  שחושב  השני,  הצד  מן  גם  מצוי  בדבר  כיוצא 
'מחותן' חשוב ונחמד... ומתארס מחמת שכולם מתארסים... 
ומתחתן מחמת שכולם מתחתנים... – ואין נותן אל לב להכין 
עצמו אל העיקר הגדול שבהעמדת בית נאמן בישראל, וכדי 

להקים דורות ישרים מבורכים! 
[וראה מ"ש בעזה"י באורך בזה, בספר 'טיב השידוכים' (שער השידוכים, פ"ד 

השידוך הנכון, אות ד' על מה לברר בשידוך) עיין שם].
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יהודי יקר! אל תחזיק טובה לעצמך, הנך מוזמן להדפיס ולהפיץ את העלון באזור מגוריך ולהיות שותף לזיכוי הרבים. המעוניינים יקבלו את העלון במייל (אפשר גם ישירות לדפוס) בקובץ להדפסה.
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לבקש יצאת מה על בת לך אין באם לגמרי הבחור התבלבל אחד

ברכ˙ מזל טוב

יה"ר שירוה נחת דקדושה מכל יו"ח

לע"נ שמחהשמחה 
בת רחל יחזקאלרחל יחזקאל 

בן עמומהעמומה

לע"נ 
הינדלהינדל בת ר' 
משה ירמיהו משה ירמיהו 

ע"ה

לע"נ ר' 
ישראל נתןישראל נתן נטענטע ב"ר 

דוד צבי הכהן דוד צבי הכהן ז"ל
דודדוד ב"ר

משהמשה ז"ל

Access CreditAccess Credit
צ'יינג'צ'יינג' טל' טל' 02-651609002-6516090

לע"נ רבי דוד צבי דוד צבי 
ב"ר יצחקיצחק ז"ל

נתרם ע"י בנו בנו מנחם מנחם 
מרדכי מרדכי הי"ו

לע"נ 
האשה 

מריםמרים בת   
ר' דודדוד

לע"נ הרב חיים נתןחיים נתן בן 
יבחלט"א ר' יצחק הלוי סגליצחק הלוי סגל
ר' אברהם יצחק אברהם יצחק בן ר' צבי  צבי 

דוד הכהןדוד הכהן
הינדא ביילאהינדא ביילא בת ר' דוב הלוידוב הלוי

~ הכל בשקל ~~ הכל בשקל ~
רח' בר אילן רח' בר אילן 4343 י-ם י-ם
טל' טל' 052-7619268052-7619268

לע"נ ר' לע"נ ר' דבדב
ב"ר ב"ר אברהם יעקבאברהם יעקב ז"ל ז"ל

נפטר ה' אלולנפטר ה' אלול

 גרפצ'יק גרפצ'יק
טל: טל: 02-500232102-5002321

רפאלי ביטוחיםרפאלי ביטוחים
02-537717702-5377177 לרפואת לרפואת 

בועז בן בועז בן 
מירהמירה

לע"נ ר' יחזקאליחזקאל ב"ר 
צביצבי ז"ל  |  ולרפואה שלמה 

ולהצלחת לאהלאה בת איידלאיידל תחי'
נתרם ע"י בנםבנם

יחיאל יהושעיחיאל יהושע הי"ו

ל ל ל

כל יו"חחחחחחחחכל יו"חחחחחחחחח

ל ל ל

ברכ˙ מברכ˙ ממזל טובמזלללל טוב

בפני
עדיו
של

כאש
הח
ויק
ולא
של
הח
ה
ל
א
ה
-

רגע   -


