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הטוב שברופאיםהטוב שברופאים
תלמיד היה לו להמגיד הק' ממעזריטש, אשר בשם ד"ר תלמיד היה לו להמגיד הק' ממעזריטש, אשר בשם ד"ר 
בשל  לפניו  הטוב  שמעו  הלך  בזמנו  כינוהו.  גורדון  בשל אהרן  לפניו  הטוב  שמעו  הלך  בזמנו  כינוהו.  גורדון  אהרן 

היותו המתמחה היותר גדול בכל תחומי הרפואה. היותו המתמחה היותר גדול בכל תחומי הרפואה. 
אך  ומצוות,  תורה  עול  פורק  תלמיד  אותו  היה  אך מלפנים  ומצוות,  תורה  עול  פורק  תלמיד  אותו  היה  מלפנים 
ברבות הימים נזדמן לו פעם לשהות בצל המגיד הקדוש, ברבות הימים נזדמן לו פעם לשהות בצל המגיד הקדוש, 
לבדקו  כדי   - ומכאוב,  חולי  ימיו  כל  סבל  כידוע  אשר  לבדקו -  כדי   - ומכאוב,  חולי  ימיו  כל  סבל  כידוע  אשר   -
לו,  ואמר  אליו,  המגיד  קרבו  אז  לחליו.  מזור  לו, ולהמציא  ואמר  אליו,  המגיד  קרבו  אז  לחליו.  מזור  ולהמציא 
אתה תרפא את גופי, ואני ארפא את נשמתך. ומאז נעשה אתה תרפא את גופי, ואני ארפא את נשמתך. ומאז נעשה 
שברבות  עד  בתשובה,  שהחזירו  המגיד  של  ביתו  שברבות מבאי  עד  בתשובה,  שהחזירו  המגיד  של  ביתו  מבאי 

הימים נחקק לזכרון בין יתר תלמידי המגיד הקדוש.  הימים נחקק לזכרון בין יתר תלמידי המגיד הקדוש.  
התקשה  שברפאים'  ה'טוב  היה  שכאמור  גורדון  התקשה ד"ר  שברפאים'  ה'טוב  היה  שכאמור  גורדון  ד"ר 
שברופאים  'טוב  שאמרו  ז"ל  חכמינו  כוונת  שברופאים להבין  'טוב  שאמרו  ז"ל  חכמינו  כוונת  להבין 
לגיהנום' וביקש מרבו המגיד שיפרש לו את כוונתם, נענה לגיהנום' וביקש מרבו המגיד שיפרש לו את כוונתם, נענה 
לו המגיד ופירש לפניו, כל רופא כשנזדמן לפניו מקרה בו לו המגיד ופירש לפניו, כל רופא כשנזדמן לפניו מקרה בו 
מסתפק הוא האיך לכווין צעדיו, הולך הוא לשאול בעצת מסתפק הוא האיך לכווין צעדיו, הולך הוא לשאול בעצת 
רופא הגדול הימנו. לא כן הטוב שברופאים, הוא הרי אין רופא הגדול הימנו. לא כן הטוב שברופאים, הוא הרי אין 
לו מי שהוא גדול הימנו, ולפני הנמוכים מדרגתו מתבייש לו מי שהוא גדול הימנו, ולפני הנמוכים מדרגתו מתבייש 
הוא לתנות ספקותיו, על כן מסיק הוא לפניו מסקנות על הוא לתנות ספקותיו, על כן מסיק הוא לפניו מסקנות על 
פי שיקול דעתו, ולפעמים חורץ בהם ממש דיני נפשות. פי שיקול דעתו, ולפעמים חורץ בהם ממש דיני נפשות. 
ואילו היה משפיל גאוותו ומתייעץ עם זולתו היה מסיק ואילו היה משפיל גאוותו ומתייעץ עם זולתו היה מסיק 

אחרת. ולכך מקומו בגיהנום.אחרת. ולכך מקומו בגיהנום.
אשר  התלמידים  קול  נשמעו  רבו,  מחדר  הד"ר  יצא  אשר אך  התלמידים  קול  נשמעו  רבו,  מחדר  הד"ר  יצא  אך 
בקשו לשמוע כוונת המאמר ע"ד העבודה השייך עבורם. בקשו לשמוע כוונת המאמר ע"ד העבודה השייך עבורם. 
רבי – תבעו הנוכחים – זה אמרת עבורו, ומה אתה מפרש רבי – תבעו הנוכחים – זה אמרת עבורו, ומה אתה מפרש 

לפנינו? לפנינו? 
כשם  הנה  לפניהם,  ופירש  המגיד  נתרצה  להם  כשם גם  הנה  לפניהם,  ופירש  המגיד  נתרצה  להם  גם 
שמכאובי הגוף נזקקים לסממנים שונים כדי לרפאותם, שמכאובי הגוף נזקקים לסממנים שונים כדי לרפאותם, 
לנפש,  מכאוב  גורם  חטא  כל  הנפש.  מכאובי  גם  לנפש, כך  מכאוב  גורם  חטא  כל  הנפש.  מכאובי  גם  כך 
ישנם  ואכן  לרפאותו,  כדי  מסויים  למירוק  ישנם ונזקקים  ואכן  לרפאותו,  כדי  מסויים  למירוק  ונזקקים 
כאלו  וישנם  בתעניות,  שנמרקים  אלו  מאין  כאלו מכאובים  וישנם  בתעניות,  שנמרקים  אלו  מאין  מכאובים 
אשר נמרקים בשאר מיני יסורים ר"ל. כל אלו הרפואות אשר נמרקים בשאר מיני יסורים ר"ל. כל אלו הרפואות 
את  הם  נותנים  מאידך  אך  פעולתן,  את  פועלים  את אכן  הם  נותנים  מאידך  אך  פעולתן,  את  פועלים  אכן 
אחת  רפואה  מחמתם.  הנחלש  האדם  בגוף  אחת אותותם  רפואה  מחמתם.  הנחלש  האדם  בגוף  אותותם 
ניכרת  אותותה  אין  ומאידך  הנפש  את  הממרקת  ניכרת ישנה  אותותה  אין  ומאידך  הנפש  את  הממרקת  ישנה 
בגוף. והיא 'הבזיון והכלימה'. ההשפלה הנמשך מן הבזיון בגוף. והיא 'הבזיון והכלימה'. ההשפלה הנמשך מן הבזיון 
מייסר מאוד מאוד את נפש האדם, אך מאידך נשאר הוא מייסר מאוד מאוד את נפש האדם, אך מאידך נשאר הוא 

בריא ושלם. בריא ושלם. 
שהרפואה  כשם  ואמר:  דברו  את  המגיד  שהרפואה הפטיר  כשם  ואמר:  דברו  את  המגיד  הפטיר 
הטוב  הוא  המעניקה  גם  כך  שברפואות,  הטובה  הטוב היא  הוא  המעניקה  גם  כך  שברפואות,  הטובה  היא 

שברופאים... שברופאים... 
כוחה של בזיון יכולים אנו לראות גם בפרשתנו, כשנתגלה כוחה של בזיון יכולים אנו לראות גם בפרשתנו, כשנתגלה 
המלאך לפני בלעם וחרבו שלופה בידו, אמר לו המלאך המלאך לפני בלעם וחרבו שלופה בידו, אמר לו המלאך 
לחינם  לא  החייתי'  ואותה  הרגתי  אתכה  גם  עתה  לחינם 'כי  לא  החייתי'  ואותה  הרגתי  אתכה  גם  עתה  'כי 
נתגלה לפני בלעם זה המחזה. נתחייב היה מיתה לשמים. נתגלה לפני בלעם זה המחזה. נתחייב היה מיתה לשמים. 
אך בסופו של דבר נמתקה הגזירה ונהרג האתון במקומו. אך בסופו של דבר נמתקה הגזירה ונהרג האתון במקומו. 
בעקבות  שסבל  הבזיונות  אומר,  הווי  זאת?  לכל  גרם  בעקבות מי  שסבל  הבזיונות  אומר,  הווי  זאת?  לכל  גרם  מי 

תוכחת אתונו אליו...תוכחת אתונו אליו...
 (עפ"י טיב התורה - חקת ) (עפ"י טיב התורה - חקת )
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י  ƒ̇ ָר‡ ¿̃ ƒל  '‰ ‰ ר∆ ָּ̃ ƒי ָכ‰ ‡ּוַלי  ל¿ ≈‡ ו¿ ָך  ∆̇ ע…ָל ַעל  ב  ≈ּ̂ ַי ¿̇ ƒ‰ ˜ָבָל ל¿ ָעם  ל¿ ƒּב ר  י ַוּי…‡מ∆ ƒ̇ ָר‡ ¿̃ ƒל  '‰ ‰ ר∆ ָּ̃ ƒי ָכ‰ ‡ּוַלי  ל¿ ≈‡ ו¿ ָך  ∆̇ ע…ָל ַעל  ב  ≈ּ̂ ַי ¿̇ ƒ‰ ˜ָבָל ל¿ ָעם  ל¿ ƒּב ר  ַוּי…‡מ∆
י: (כג, ג) (כג, ג)  ƒפ ∆ ׁ̆ ך¿  ל∆ י ָלך¿ ַוּי≈ ƒ ּ̇ ¿„ ַ‚ּ ƒ‰ י ו¿ ƒנ ≈‡ ר¿ ַבר ַמ‰ ּיַ י: ּו„¿ ƒפ ∆ ׁ̆ ך¿  ל∆ י ָלך¿ ַוּי≈ ƒ ּ̇ ¿„ ַ‚ּ ƒ‰ י ו¿ ƒנ ≈‡ ר¿ ַבר ַמ‰ ּיַ ּו„¿

עמו  שאין  ושקט,  שופי  לשון  יחידי,  כתרגומו   - שפי  וילך  רש"י:  עמו ופירש  שאין  ושקט,  שופי  לשון  יחידי,  כתרגומו   - שפי  וילך  רש"י:  ופירש 
אלא שתיקה:אלא שתיקה:

הנה, עומדים אנו בימים הסמוכים ליומא דהילולא של מרן האור החיים הנה, עומדים אנו בימים הסמוכים ליומא דהילולא של מרן האור החיים 
הקדושים  מאמריו  גרגיר  אזכיר  כן  על  הקדושים   מאמריו  גרגיר  אזכיר  כן  על  תמוז)  ט"ו  לשבת  בראשון  תמוז)(החל  ט"ו  לשבת  בראשון  (החל  זי"ע,  זי"ע, הקדוש  הקדוש 

כדי להפיק מדבריו הליכות חיים. כדי להפיק מדבריו הליכות חיים. 
התיבות  של  המכוון  את  הוא  גם  מביא  התיבות   של  המכוון  את  הוא  גם  מביא  כב)  כב)(כב,  (כב,  בפרשתן  הק'  חיים  בפרשתן האור  הק'  חיים  האור 
המשרה  של  מדרך  'כי  וז"ל:  המשרה   של  מדרך  'כי  וז"ל:  קסט:)  קסט:)(ח"א  (ח"א  הק'  הזוהר  דברי  פי  על  שפי'  הק' 'וילך  הזוהר  דברי  פי  על  שפי'  'וילך 
עליו כוחות הטומאה להתבודד יחיד', ע"כ. והיינו כי אותו רשע ראה לנכון עליו כוחות הטומאה להתבודד יחיד', ע"כ. והיינו כי אותו רשע ראה לנכון 
להתבודד כדי להמשיך עליו כוחות הטומאה ובכך להמשיך את קללותיו להתבודד כדי להמשיך עליו כוחות הטומאה ובכך להמשיך את קללותיו 
רש"י  של  פירושו  על  גם  אור  שופכים  אלו  דבריו  הקודש.  עם  ראשי  רש"י על  של  פירושו  על  גם  אור  שופכים  אלו  דבריו  הקודש.  עם  ראשי  על 
הרשע  בלעם  של  התהלוכו  על  המקרא  כוונת  פירשו  הם  גם  הרשע והתרגום,  בלעם  של  התהלוכו  על  המקרא  כוונת  פירשו  הם  גם  והתרגום, 
יחידי, אך את רעת כוונתו לא פירשו, והאור החיים הק' בדבריו ביארו. כי יחידי, אך את רעת כוונתו לא פירשו, והאור החיים הק' בדבריו ביארו. כי 
היה זה כדי להמשיך עליו רוח הטומאה כדי שיהיה ביכולתו לבצע זממו היה זה כדי להמשיך עליו רוח הטומאה כדי שיהיה ביכולתו לבצע זממו 

הרע ר"ל. הרע ר"ל. 
ממקור  השפע  לקבל  כדי  כן  על  לקליפה,  מרכבה  היה  הלוא  רשע  ממקור אותו  השפע  לקבל  כדי  כן  על  לקליפה,  מרכבה  היה  הלוא  רשע  אותו 
מעלמא  היא  אחרא  שהסטרא  וכיון  בה,  להידבק  עליו  הוטל  מעלמא יניקתו  היא  אחרא  שהסטרא  וכיון  בה,  להידבק  עליו  הוטל  יניקתו 
דפירודא, לכן ראה לנכון להתבודד בינו לבין עצמו כדי להדבק במידותיה דפירודא, לכן ראה לנכון להתבודד בינו לבין עצמו כדי להדבק במידותיה 
ישראל  כי  דקדושה,  בסטרא  היא  כך  לא  אך  שפעה.  עליו  להמשיך  ישראל ובכך  כי  דקדושה,  בסטרא  היא  כך  לא  אך  שפעה.  עליו  להמשיך  ובכך 
אשר יניקתם מהקדושה מצווים הם על עניני האחדות, ומעת שנעשו לעם אשר יניקתם מהקדושה מצווים הם על עניני האחדות, ומעת שנעשו לעם 
וקבלו עליהם את התורה נעשו ערבים זה לזה. כי מקור חיותם הלוא היא וקבלו עליהם את התורה נעשו ערבים זה לזה. כי מקור חיותם הלוא היא 
התורה, והשפע דקדושה הנמשך ממנה היא מכח האחדות, כנרמז במנין התורה, והשפע דקדושה הנמשך ממנה היא מכח האחדות, כנרמז במנין 

אותיותיה אשר המה כ"ב ועולים למנין תיבת 'יחד'. אותיותיה אשר המה כ"ב ועולים למנין תיבת 'יחד'. 
ואפשר כי זהו המכוון במאמרו של הרה"ק הרבי ר' זושא מאניפולי זי"ע, ואפשר כי זהו המכוון במאמרו של הרה"ק הרבי ר' זושא מאניפולי זי"ע, 
שביאר כוונת מאמר חכמינו ז"ל (אבות ג, ב): שנים שיושבין ואין ביניהם שביאר כוונת מאמר חכמינו ז"ל (אבות ג, ב): שנים שיושבין ואין ביניהם 
דברי תורה, על זה הדרך: 'שנים שיושבים' יחד בחבורה אחת, 'ואין ביניהם' דברי תורה, על זה הדרך: 'שנים שיושבים' יחד בחבורה אחת, 'ואין ביניהם' 
– היינו שאין פירוד לבבות ביניהם, אלא הם באחדות גמורה, הרי זה 'דברי – היינו שאין פירוד לבבות ביניהם, אלא הם באחדות גמורה, הרי זה 'דברי 
הנמשך  השפע  להמשיך  הצינור  למעשה  היא  האחדות  כאמור  כי  הנמשך תורה'.  השפע  להמשיך  הצינור  למעשה  היא  האחדות  כאמור  כי  תורה'. 

מהקדושה, ונמצא כי היא חלק בלתי נפרד ממנה.מהקדושה, ונמצא כי היא חלק בלתי נפרד ממנה.
להמשכת  מנעול  או  מפתח  רק  אינו  והיפוכו  האחדות  דבר,  של  להמשכת לאמיתו  מנעול  או  מפתח  רק  אינו  והיפוכו  האחדות  דבר,  של  לאמיתו 
השפע, כי אם גם שמירה או אבדון לאותה שפע. כי זאת עלינו להבין, שאין השפע, כי אם גם שמירה או אבדון לאותה שפע. כי זאת עלינו להבין, שאין 
אם  כי  אינה  לה  שיש  מה  וכל  מדיליה,  שפע  שום  אחרא  הסטרא  אם לכוחות  כי  אינה  לה  שיש  מה  וכל  מדיליה,  שפע  שום  אחרא  הסטרא  לכוחות 
ע"י יניקתה מסטרא דקדושה, ודבר זה היא מפני הפירוד אשר בעונותינו ע"י יניקתה מסטרא דקדושה, ודבר זה היא מפני הפירוד אשר בעונותינו 
ליניקת  הכח  היה  ניתן  לא  הפירוד  זה  ולולא  ישראל,  בני  בין  מצוי  ליניקת הרבים  הכח  היה  ניתן  לא  הפירוד  זה  ולולא  ישראל,  בני  בין  מצוי  הרבים 
החיצונים, וכמו שאמרו חכמינו ז"ל, החיצונים, וכמו שאמרו חכמינו ז"ל, (עוקצין ג, יב)(עוקצין ג, יב) 'לא מצא הקב"ה כלי מחזיק  'לא מצא הקב"ה כלי מחזיק 
לישראל  היתה  הבריאה  שתכלית  מאחר  כי  השלום'  אלא  לישראל  לישראל ברכה  היתה  הבריאה  שתכלית  מאחר  כי  השלום'  אלא  לישראל  ברכה 
השפע  לקבל  כלי  להכין  עליהם  אך  עבורם,  יירד  השפע  שכל  ראוי  כן  השפע על  לקבל  כלי  להכין  עליהם  אך  עבורם,  יירד  השפע  שכל  ראוי  כן  על 
היורד עבורם, וזהו השלום והאחדות, וכח הרע ויניקתה אינה כי אם מחמת היורד עבורם, וזהו השלום והאחדות, וכח הרע ויניקתה אינה כי אם מחמת 

הנקבים שבאותה כלי, והם הפירוד הלבבות המצויים בין ישראל ר"ל.הנקבים שבאותה כלי, והם הפירוד הלבבות המצויים בין ישראל ר"ל.

ואשר על כן מוטל על כל אשר בשם ישראל יכונה להיות זהיר וזריז מכל סוגי ואשר על כן מוטל על כל אשר בשם ישראל יכונה להיות זהיר וזריז מכל סוגי 
הפירודים למיניהם, ולהתרחק כמטחווי קשת מכל דבר אשר ריח מחלוקת הפירודים למיניהם, ולהתרחק כמטחווי קשת מכל דבר אשר ריח מחלוקת 
מריח בו, כי בכך גורם שיתערב זר בשמחתינו, הלוא היא הסטרא אחרא אשר מריח בו, כי בכך גורם שיתערב זר בשמחתינו, הלוא היא הסטרא אחרא אשר 

ממתנת לעת כזאת, כדי שיהיו מפתחות השפע מסורים בידה ר"ל. ממתנת לעת כזאת, כדי שיהיו מפתחות השפע מסורים בידה ר"ל. 
ועצם האחדות, מלבד היותה מסוגל להשפע הכללית, מועילה היא מאוד ועצם האחדות, מלבד היותה מסוגל להשפע הכללית, מועילה היא מאוד 
לעצם צביונו של האיש הישראלי, דבר זה רואים אנו כבר עוד בהיות בני לעצם צביונו של האיש הישראלי, דבר זה רואים אנו כבר עוד בהיות בני 
להגביר  ישראל תחת שעבודו של פרעה, כי באותה שעה שרצה הקב"ה להגביר ישראל תחת שעבודו של פרעה, כי באותה שעה שרצה הקב"ה 
את קושי השעבוד כדי להחיש את ישועת ישראל, נגזר עליהם בפקודת את קושי השעבוד כדי להחיש את ישועת ישראל, נגזר עליהם בפקודת 
פרעה שלא לספק יותר תבן לישראל וכלשון הכתוב פרעה שלא לספק יותר תבן לישראל וכלשון הכתוב (שמות ה, ז)(שמות ה, ז) לא תאספון  לא תאספון 
אם  כי  הגוף,  עינוי  על  הוספה  רק  היתה  לא  זו  גזירה  וגו',  לעם  תבן  אם לתת  כי  הגוף,  עינוי  על  הוספה  רק  היתה  לא  זו  גזירה  וגו',  לעם  תבן  לתת 
פי  על  לכאורה  כי  המקרא,  בגוף  וכנרמז  הנפש.  עינוי  על  ובעיקר  פי גם  על  לכאורה  כי  המקרא,  בגוף  וכנרמז  הנפש.  עינוי  על  ובעיקר  גם 
בתיבת  המכוון  ומהו  תוסיפון',  'לא  לכתוב  הצורך  מן  היה  הדקדוק  בתיבת כללי  המכוון  ומהו  תוסיפון',  'לא  לכתוב  הצורך  מן  היה  הדקדוק  כללי 
מזימת  כי  זי"ע,  מלעלוב  דוד  רבי  הרה"ק  וביאר  ו'?  במקום  א'  מזימת 'תאספון'  כי  זי"ע,  מלעלוב  דוד  רבי  הרה"ק  וביאר  ו'?  במקום  א'  'תאספון' 
פרעה היתה להטריד את ישראל עד שלא יהיה להם פנאי להתאסף יחד, פרעה היתה להטריד את ישראל עד שלא יהיה להם פנאי להתאסף יחד, 
כי ידע כי עצם התאספותם יחד היא הנותנת להם כוחות נפשיים להתחזק כי ידע כי עצם התאספותם יחד היא הנותנת להם כוחות נפשיים להתחזק 
ביהדותם,  וזהו אמרו 'לא תאספון' מלשון אסיפה, כי זה מה שכיוון אותו ביהדותם,  וזהו אמרו 'לא תאספון' מלשון אסיפה, כי זה מה שכיוון אותו 
רשע בגזירתו, בחשבו כי בכך יצליח לקעקע ביצתן של ישראל מכל וכל רשע בגזירתו, בחשבו כי בכך יצליח לקעקע ביצתן של ישראל מכל וכל 

ר"ל.ר"ל.
ואכן הרבה עובדות נזכרו בתולדות החסידות, איך שראו כי כח האחדות ואכן הרבה עובדות נזכרו בתולדות החסידות, איך שראו כי כח האחדות 
אלו  מריעיו  ואחוזת  מהס"מ  יכוו  לבל  ההמונים  על  והגין  שהציל  אלו היא  מריעיו  ואחוזת  מהס"מ  יכוו  לבל  ההמונים  על  והגין  שהציל  היא 
המרעין בישין דיליה, ומפני קוצר היריעה לא נוכל להביא לפניכם כי אם המרעין בישין דיליה, ומפני קוצר היריעה לא נוכל להביא לפניכם כי אם 
עובדא אחת מיני אלף, היה זה באחד מבני היכלו של הרה"ק רבי מרדכי עובדא אחת מיני אלף, היה זה באחד מבני היכלו של הרה"ק רבי מרדכי 
לרבו  נסע  בן  לו  וכשנולד  היה,  עליה  מבני  זה  תלמיד  זי"ע,  לרבו מלעכוויטש  נסע  בן  לו  וכשנולד  היה,  עליה  מבני  זה  תלמיד  זי"ע,  מלעכוויטש 
נזדמן  בדרך  ויהי  הנולד.  להרך  לתת  עליו  אשר  השם  את  לשאול  נזדמן כדי  בדרך  ויהי  הנולד.  להרך  לתת  עליו  אשר  השם  את  לשאול  כדי 
דבר עבירה לפניו, ועל אף מעלתו הרמה תקף עליו יצרו רח"ל, ומחשבת דבר עבירה לפניו, ועל אף מעלתו הרמה תקף עליו יצרו רח"ל, ומחשבת 
כוח  שום  בעצמו  הרגיש  ולא  טיטוס,  של  כיתושו  במוחו  ניקרה  כוח העבירה  שום  בעצמו  הרגיש  ולא  טיטוס,  של  כיתושו  במוחו  ניקרה  העבירה 
להתגבר על יצרו, גם במחיר ריחוקו מחצר רבו הקדוש. עד שהתבונן בלבו, להתגבר על יצרו, גם במחיר ריחוקו מחצר רבו הקדוש. עד שהתבונן בלבו, 
להיפלט  הוא  עלול  מעשיו  בעקבות  הלא  הרבי,  אל  להגיע  יפסיק  אם  להיפלט כי  הוא  עלול  מעשיו  בעקבות  הלא  הרבי,  אל  להגיע  יפסיק  אם  כי 
מחברת החסידים שהם חבריו וריעיו משכבר הימים, ורק מחשבה זו מנעה מחברת החסידים שהם חבריו וריעיו משכבר הימים, ורק מחשבה זו מנעה 
בעדו מחטוא לאלקיו. ומיד שם פעמיו אל רבו הרה"ק מלעכוויטש. בבואו בעדו מחטוא לאלקיו. ומיד שם פעמיו אל רבו הרה"ק מלעכוויטש. בבואו 
אליו  פנה   - תלמידו  על  עבר  אשר  כל  את  קדשו  ברוח  שחזה   - רבו   אליו אל  פנה   - תלמידו  על  עבר  אשר  כל  את  קדשו  ברוח  שחזה   - רבו   אל 
ואמר לו: ישנם פעמים שבא לו לאדם נסיון קשה מנשוא עד שגם הצדיק ואמר לו: ישנם פעמים שבא לו לאדם נסיון קשה מנשוא עד שגם הצדיק 
אשר אליו הוא מקושר אינו יכול להמליטו מנסיון זה, אך מה שהצדיק אינו אשר אליו הוא מקושר אינו יכול להמליטו מנסיון זה, אך מה שהצדיק אינו 

יכול לעת כזאת, יכולים החברים והידידים אז לעשות... יכול לעת כזאת, יכולים החברים והידידים אז לעשות... 
הכתוב  מאמר  על  זי''ע,  מרוזין  ישראל  קדוש  מרן  של  במאמרו  הכתוב אסיים  מאמר  על  זי''ע,  מרוזין  ישראל  קדוש  מרן  של  במאמרו  אסיים 
הימים,  באחרית  אתכם  יקרא  אשר  את  לכם  ואגידה  הימים, האספו  באחרית  אתכם  יקרא  אשר  את  לכם  ואגידה  האספו  א)  מט,  א) (בראשית  מט,  (בראשית 

תזכו  זה  ידי  ועל   – לכם'  'ואגידה  יחד,  התקבצו   – 'האספו'  ביאר:  תזכו וכה  זה  ידי  ועל   – לכם'  'ואגידה  יחד,  התקבצו   – 'האספו'  ביאר:  וכה 
להיות באגודה אחת, 'את אשר יקרא אתכם' – דבר זה תהיה אצלכם 'יקר להיות באגודה אחת, 'את אשר יקרא אתכם' – דבר זה תהיה אצלכם 'יקר 

המציאות' 'באחרית הימים'.המציאות' 'באחרית הימים'.

כלי מחזיק ברכה – האחדות והשלוםכלי מחזיק ברכה – האחדות והשלום
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 ליל י"ז בתמוז ליל י"ז בתמוז
א. א. כל דיני האבילות הנוהגים בימי בין המצרים כל דיני האבילות הנוהגים בימי בין המצרים 
מתחילין מליל שבעה עשר בתמוז, משום דשם מתחילין מליל שבעה עשר בתמוז, משום דשם 
התענית חל מבלילה, וגם משום שכן מצינו בכל התענית חל מבלילה, וגם משום שכן מצינו בכל 
הזמנים שאסרו חז"ל דהכל מתחיל מן הלילה. הזמנים שאסרו חז"ל דהכל מתחיל מן הלילה. 
מתחילין  הימים  בתשעת  הנוהגים  הדינים  מתחילין וכן  הימים  בתשעת  הנוהגים  הדינים  וכן 
קס"ח  סי'  ח"ח  הלוי  קס"ח (שבט  סי'  ח"ח  הלוי  (שבט  והלאה  חודש  ראש  והלאה מליל  חודש  ראש  מליל 

ובח"י סי' פ"א, וכ"כ בספר הליכות אבן ישראל ועוד). ובח"י סי' פ"א, וכ"כ בספר הליכות אבן ישראל ועוד). 

תיקון חצות בימי בין המצריםתיקון חצות בימי בין המצרים
מנהג  הכוונות  שער  בספר  האריז"ל  כתב  מנהג   הכוונות  שער  בספר  האריז"ל  כתב  ב.ב. 
טוב וכשר מאד לכל בעל נפש לישב באבילות טוב וכשר מאד לכל בעל נפש לישב באבילות 
אחר חצות בכל אלו הימים, ולבכות בכיה ממש אחר חצות בכל אלו הימים, ולבכות בכיה ממש 
הדינין  התעוררות  הוא  אז  כי  הבית,  חורבן  הדינין על  התעוררות  הוא  אז  כי  הבית,  חורבן  על 
בסוד כי ינטו צללי ערב, אשר לסיבה זו נשרף בסוד כי ינטו צללי ערב, אשר לסיבה זו נשרף 
תועלת  עושה  זה  ודבר  היום,  חצי  אחר  תועלת ההיכל  עושה  זה  ודבר  היום,  חצי  אחר  ההיכל 
אין  הלילה  חצות  וענין  האדם,  בנפש  אין גדולה  הלילה  חצות  וענין  האדם,  בנפש  גדולה 
הלילות  שאר  בכל  אפילו  כי  להזכירו,  הלילות צורך  שאר  בכל  אפילו  כי  להזכירו,  צורך 
בלילות  שכן  ומכל  החורבן,  על  להתאבל  בלילות צריך  שכן  ומכל  החורבן,  על  להתאבל  צריך 
בין המצרים שצריך להוסיף בבכיה, ועליו נאמר בין המצרים שצריך להוסיף בבכיה, ועליו נאמר 

שמחו את ירושלים וגו' כל המתאבלים עליה. שמחו את ירושלים וגו' כל המתאבלים עליה. 
שיש  שיש בשמו  בשמו  ק"ג)  ס"ק  תקנ"א  ק"ג) (סי'  ס"ק  תקנ"א  (סי'  המ"ב  הביא  המ"ב וכן  הביא  וכן 
ויבכה  היום,  חצות  לאחר  אלו  בימים  ויבכה להתאבל  היום,  חצות  לאחר  אלו  בימים  להתאבל 

בהם כמו חצי שעה.בהם כמו חצי שעה.
ג. ג. ונוהגין לומר אז תיקון רחל שאומרים בתיקון ונוהגין לומר אז תיקון רחל שאומרים בתיקון 
בכיה  על  מיוסדים  אלו  שפסוקים  מפני  בכיה חצות,  על  מיוסדים  אלו  שפסוקים  מפני  חצות, 
דבר  שיהיה  כדי  וגם  הבית,  חורבן  על  דבר והספד  שיהיה  כדי  וגם  הבית,  חורבן  על  והספד 

השוה לכל נפשהשוה לכל נפש (יוסף אומץ להחיד"א סי' כ"א). (יוסף אומץ להחיד"א סי' כ"א).
לאחר  שבת  בערב  חצות  תיקון  אומרים  אין  לאחר   שבת  בערב  חצות  תיקון  אומרים  אין  ד.ד. 
חצות היום, וכ"ש בראש חודש אב, וה"ה בערב חצות היום, וכ"ש בראש חודש אב, וה"ה בערב 
בו  אומרים  אין  היום  חצות  לאחר  באב  בו תשעה  אומרים  אין  היום  חצות  לאחר  באב  תשעה 

תיקון חצותתיקון חצות (ביה"ל סי' תקנ"א ד"ה בחפיפת). (ביה"ל סי' תקנ"א ד"ה בחפיפת).

אם  ואפילו  אלו,  בימים  נשים  נושאין  אין  אם   ואפילו  אלו,  בימים  נשים  נושאין  אין  ה.ה. 
עדיין לא קיים מצות פריה ורביהעדיין לא קיים מצות פריה ורביה (ס"ב ומ"ב סקי"ח) (ס"ב ומ"ב סקי"ח). . 
שם  (כה"ח  שם   (כה"ח  מילתא  מסמנא  דלא  משום  מילתאוהטעם  מסמנא  דלא  משום  והטעם 

סקמ"ג בשם היעב"ץ ועוד עיי"ש).סקמ"ג בשם היעב"ץ ועוד עיי"ש).

בימים  אירוסין  לעשות  מותר  מקום  בימים ומכל  אירוסין  לעשות  מותר  מקום  ומכל  ו. ו. 
מותר  עצמו  באב  תשעה  ביום  ואפילו  מותר אלו,  עצמו  באב  תשעה  ביום  ואפילו  אלו, 
עכ"פ  לאסור  לנו  והיה  שמחה  קצת  בו  שיש  עכ"פ [ואע"פ  לאסור  לנו  והיה  שמחה  קצת  בו  שיש  [ואע"פ  ליארס, ליארס, 
ומ"ב  שם  (שו"ע  אחר]  יקדמנו  דשמא  מטעם  מותר  מ"מ  ומ"ב בת"ב,  שם  (שו"ע  אחר]  יקדמנו  דשמא  מטעם  מותר  מ"מ  בת"ב, 

סקי"ז).סקי"ז).

אב,  ר"ח  עד  אירוסין  סעודת  לעשות  אב, ומותר  ר"ח  עד  אירוסין  סעודת  לעשות  ומותר  ז. ז. 
כמו  מצוה  סעודת  הוי  שידוכין  דסעודת  כמו וה"ה  מצוה  סעודת  הוי  שידוכין  דסעודת  וה"ה 

סעודת אירוסיןסעודת אירוסין (מ"ב סקי"ט ובשעה"צ שם). (מ"ב סקי"ט ובשעה"צ שם).
תספורתתספורת

לכבוד  ואפילו  אלו,  בימים  מסתפרין  לכבוד אין  ואפילו  אלו,  בימים  מסתפרין  אין  ח. ח. 
רגילין  אין  דבלא"ה  כיון  מתירין,  אין  רגילין שבת  אין  דבלא"ה  כיון  מתירין,  אין  שבת 

להסתפר כל שבועלהסתפר כל שבוע (שו"ע שם ס"ד ומ"ב סקל"ב). (שו"ע שם ס"ד ומ"ב סקל"ב).
הזקן  שערות  לגלח  שלא  להחמיר  הזקן מנהגינו  שערות  לגלח  שלא  להחמיר  מנהגינו  ט. ט. 
השנה  ימות  בשאר  זקנם  שמגלחים  לאלו  השנה אף  ימות  בשאר  זקנם  שמגלחים  לאלו  אף 

כל כמה ימיםכל כמה ימים (שבה"ל ח"י סי' פ"א). (שבה"ל ח"י סי' פ"א).
את  מעכב  אם  השפה  את  לגלח  את מותר  מעכב  אם  השפה  את  לגלח  מותר  י. י. 

האכילההאכילה (שו"ע שם סי"ג ומ"ב סק"פ). (שו"ע שם סי"ג ומ"ב סק"פ).
לאיסור,  שוין  האשה  ואחד  האיש  לאיסור, אחד  שוין  האשה  ואחד  האיש  אחד  יא. יא. 
שער  ריבוי  לגלח  באשה  להתיר  שיש  שער ואפשר  ריבוי  לגלח  באשה  להתיר  שיש  ואפשר 

דצדעין דצדעין (מ"ב סקע"ט). (מ"ב סקע"ט). 
והטעם  לקטנים,  לספר  לגדולים  אסור  והטעם   לקטנים,  לספר  לגדולים  אסור  יב.יב. 
נפש,  עגמת  משום  ועוד  חינוך,  מצות  נפש, משום  עגמת  משום  ועוד  חינוך,  מצות  משום 
מבן  פחות  שהוא  בקטן  הטעמים  בין  מבן ונפק"מ  פחות  שהוא  בקטן  הטעמים  בין  ונפק"מ 
שש שעדיין לא הגיע לגיל חינוך, דמשום טעם שש שעדיין לא הגיע לגיל חינוך, דמשום טעם 
השני יש לאסור מפני עגמת נפש השני יש לאסור מפני עגמת נפש (שו"ע שם סי"ד (שו"ע שם סי"ד 
ובמ"ב ושעה"צ שם, ואף שבשו"ע איירי לענין שבוע שחל בו ת"ב, ובמ"ב ושעה"צ שם, ואף שבשו"ע איירי לענין שבוע שחל בו ת"ב, 

מ"מ כתב הא"ר דלדידן יש להחמיר בתספורת מי"ז בתמוז). מ"מ כתב הא"ר דלדידן יש להחמיר בתספורת מי"ז בתמוז). 

לפי  אף  להחמיר  אין  קטנים  דלצורך  וי"א 

מנהגינו אלא בשבוע שחל בו תשעה באב מנהגינו אלא בשבוע שחל בו תשעה באב (מ"ב (מ"ב 
שם סקפ"ב בשם הח"א, וחולק על הא"ר הנ"ל).שם סקפ"ב בשם הח"א, וחולק על הא"ר הנ"ל).

יג.יג. ומכל מקום לא יעשו אז תגלחת של מצוה  ומכל מקום לא יעשו אז תגלחת של מצוה 
שנוהגים לעשות לקטן בן שלש שניםשנוהגים לעשות לקטן בן שלש שנים (חנוך לנער).  (חנוך לנער). 
ידיד. בדין גילוח השערות לבעל ברית הקילו בזה . בדין גילוח השערות לבעל ברית הקילו בזה 
נשאו  האחרונים  וגדולי  אשכנז,  במדינת  נשאו הרבה  האחרונים  וגדולי  אשכנז,  במדינת  הרבה 
ולענין  קנ"ח,  סי'  או"ח  חת"ס  עי'  בזה,  ולענין ונתנו  קנ"ח,  סי'  או"ח  חת"ס  עי'  בזה,  ונתנו 
בודאי  באב  תשעה  בו  שחל  בשבוע  בודאי מעשה,  באב  תשעה  בו  שחל  בשבוע  מעשה, 
הלב נוטה להחמיר, וכמדומה שגם לפני זה אין הלב נוטה להחמיר, וכמדומה שגם לפני זה אין 

המנהג להקל במקומותינו המנהג להקל במקומותינו (שבה"ל שם).(שבה"ל שם).
(מ"ב (מ"ב  הימים  אלו  בכל  מותר  הראש  סריקת  הימים טו.  אלו  בכל  מותר  הראש  סריקת  טו. 

סק"כ).סק"כ).

טז. מריטת שער העין או שער הגבות לא נחשב טז. מריטת שער העין או שער הגבות לא נחשב 
לתספורת לתספורת (הלי"ש פי"ד סק"ט).(הלי"ש פי"ד סק"ט).

ריקודין ומחולותריקודין ומחולות
בין  בימי  ומחולות  ריקודין  לעשות  אסור  בין   בימי  ומחולות  ריקודין  לעשות  אסור  יז.יז. 

המצריםהמצרים (מ"ב סקט"ז). (מ"ב סקט"ז).
בלא  אפילו  זמר  בכלי  לנגן  דאסור  וה"ה  בלא   אפילו  זמר  בכלי  לנגן  דאסור  וה"ה  יח.יח. 

ריקודין ומחולותריקודין ומחולות (מנח"י ח"א סי' קי"א עיי"ש).  (מנח"י ח"א סי' קי"א עיי"ש). 
לא  אבל  המצרים  בבין  מותר  בפה  שירה  לא   אבל  המצרים  בבין  מותר  בפה  שירה  יט.יט. 

בתשעת הימיםבתשעת הימים (הליכות אבן ישראל). (הליכות אבן ישראל).
כ. כ. טיי"פ המשמיע ניגונים דינו ככלי שיר גמור, טיי"פ המשמיע ניגונים דינו ככלי שיר גמור, 
וי"א שאף אם לא הוקלט בו שום כלי זמר, מ"מ וי"א שאף אם לא הוקלט בו שום כלי זמר, מ"מ 
עצם השירה ע"י כלי זה נחשב ככלי זמר ואסור עצם השירה ע"י כלי זה נחשב ככלי זמר ואסור 

(שבה"ל ח"ח סי' קכ"ז). (שבה"ל ח"ח סי' קכ"ז). 

אינו  שיר  כלי  שמיעת  של  זה  דאיסור  י"א  אינו .  שיר  כלי  שמיעת  של  זה  דאיסור  י"א  כאכא. 
ריקוד,  לידי  שמעוררים  כאלו  בשירים  ריקוד, אלא  לידי  שמעוררים  כאלו  בשירים  אלא 
ומ"מ  בפה,  או  בכלי  שירה  בין  חילוק  אין  ומ"מ ובזה  בפה,  או  בכלי  שירה  בין  חילוק  אין  ובזה 
שירים  משמיעת  אף  אלו  בימים  להימנע  שירים נכון  משמיעת  אף  אלו  בימים  להימנע  נכון 
חזנות  קטעי  ואפילו  לריקוד,  מביאים  חזנות שאינם  קטעי  ואפילו  לריקוד,  מביאים  שאינם 
עליו  להתאבל  אלוקינו  בית  הוא  וכדאי  עליווכדו',  להתאבל  אלוקינו  בית  הוא  וכדאי  וכדו', 

(הלי"ש פי"ד ס"ג). (הלי"ש פי"ד ס"ג). 

כב. כב. ויש להחמיר בזה אפילו לקטנים אם הגיעו ויש להחמיר בזה אפילו לקטנים אם הגיעו 

לגיל חינוך, כיון שהוא אבילות דרביםלגיל חינוך, כיון שהוא אבילות דרבים (אג"מ ח"ד  (אג"מ ח"ד 
או"ח סי' כ"א).או"ח סי' כ"א).

לא  בתמוז  י"ז  לפני  אשה  שנשא  מי  אף  לא   בתמוז  י"ז  לפני  אשה  שנשא  מי  אף  כג.כג. 
יעשה רקודין וכלי שיר בשמחת השבע ברכות יעשה רקודין וכלי שיר בשמחת השבע ברכות 
של  בשירה  אלא  המצרים,  בין  ימי  בתוך  של שחל  בשירה  אלא  המצרים,  בין  ימי  בתוך  שחל 

מצוה בפה כנהוגמצוה בפה כנהוג (שבה"ל ח"ג סי' קנ"ז). (שבה"ל ח"ג סי' קנ"ז).
הספרדים  אחינו  אצל  שנוהגין  הספרדים במקומות  אחינו  אצל  שנוהגין  במקומות  כד. כד. 
המצרים,  בין  בימי  אף  נישואין  שמחת  המצרים, לערוך  בין  בימי  אף  נישואין  שמחת  לערוך 
שלא  שם,  להשתתף  לאשכנזים  אף  שלא מותר  שם,  להשתתף  לאשכנזים  אף  מותר 
וכמו  מצוה,  של  בשמחה  להשתתף  חז"ל  וכמו גזרו  מצוה,  של  בשמחה  להשתתף  חז"ל  גזרו 
ברית  בסעודת  להשתתף  אחד  לכל  ברית שמותר  בסעודת  להשתתף  אחד  לכל  שמותר 
מילה או סיום מסכתא אפילו בתשעת הימים. מילה או סיום מסכתא אפילו בתשעת הימים. 
נישואין  כלל  אז  לערוך  שלא  מנהגינו  כי  נישואין ואם  כלל  אז  לערוך  שלא  מנהגינו  כי  ואם 
שמנהגו  מי  מ"מ  אח"כ,  לינשא  שאפשר  שמנהגו כיון  מי  מ"מ  אח"כ,  לינשא  שאפשר  כיון 
לכל  מותר  בהיתר,  כן  עושה  והוא  בזה  לכל להקל  מותר  בהיתר,  כן  עושה  והוא  בזה  להקל 
אחד להשתתף בסעודת המצוה אם יש לו איזה אחד להשתתף בסעודת המצוה אם יש לו איזה 
למנוע  יש  מקום  מכל  אך  להשמחה.  למנוע שייכות  יש  מקום  מכל  אך  להשמחה.  שייכות 
מריקודין בעת שמחת השבע ברכות, כיון שאין מריקודין בעת שמחת השבע ברכות, כיון שאין 
המנהג תמיד לרקוד בשמחת השבע ברכות אף המנהג תמיד לרקוד בשמחת השבע ברכות אף 
בשאר ימות השנה, ואינו דומה לשמחת חתונה בשאר ימות השנה, ואינו דומה לשמחת חתונה 
ח"ד  (תשוה"נ  ח"ד   (תשוה"נ  השמחה  עיקר  הם  הריקודים  השמחהששם  עיקר  הם  הריקודים  ששם 

סי' קכ"ח).סי' קכ"ח).

נראה  מעשה  לענין  אך  הדין,  מעיקר  זה  נראה וכל  מעשה  לענין  אך  הדין,  מעיקר  זה  וכל 
כגון  נחוצה,  בריקודין  השתתפותו  אין  כגון שאם  נחוצה,  בריקודין  השתתפותו  אין  שאם 
אחינו  מבין  משתתפים  הרבה  שם  אחינו שיש  מבין  משתתפים  הרבה  שם  שיש 
לגרוע  היעדרותו  ניכר  יהא  ולא  לגרוע הספרדים  היעדרותו  ניכר  יהא  ולא  הספרדים 
ולקיים  מכך  להימנע  ראוי  אזי  החתן,  ולקיים משמחת  מכך  להימנע  ראוי  אזי  החתן,  משמחת 

האבילות כמנהג האשכנזים האבילות כמנהג האשכנזים (שם).(שם).
לתלמידיהם,  ותשבחות  שירות  המלמדים  לתלמידיהם,   ותשבחות  שירות  המלמדים  כה.כה. 
של  מהניגונים  אם  כי  הללו  בימים  ילמדום  של לא  מהניגונים  אם  כי  הללו  בימים  ילמדום  לא 
יותר  וטוב  הלב,  את  ששוברים  השבתות  יותר אלו  וטוב  הלב,  את  ששוברים  השבתות  אלו 
ימי  ויתמו  שיעברו  עד  עיקר  כל  ילמדום  ימי שלא  ויתמו  שיעברו  עד  עיקר  כל  ילמדום  שלא 

בכי על חורבן בית המקדשבכי על חורבן בית המקדש (מל"ח פ"י סי"ט).  (מל"ח פ"י סי"ט). 

'יום ‚בר ‰‡ויב ו˙ב˜ע ‰עיר''יום ‚בר ‰‡ויב ו˙ב˜ע ‰עיר'
צרות  שאירעו  בימים  להתענות  הנביאים  מדברי  עשה  צרות מצות  שאירעו  בימים  להתענות  הנביאים  מדברי  עשה  מצות 
לאבותינו. ותכלית התענית היא כדי לעורר את הלבבות, לפקח לאבותינו. ותכלית התענית היא כדי לעורר את הלבבות, לפקח 
ומעשי  הרעים  למעשינו  זכרון  זאת  ותהי  התשובה,  דרכי  ומעשי על  הרעים  למעשינו  זכרון  זאת  ותהי  התשובה,  דרכי  על 
אבותינו שהיו כמעשינו עתה, עד שגרמו להם ולנו אותן הצרות. אבותינו שהיו כמעשינו עתה, עד שגרמו להם ולנו אותן הצרות. 
מ), ,  כו,  מ)(ויקרא  כו,  (ויקרא  שנאמר  כמו  להיטיב,  נשוב  האלה  הדברים  שנאמר ובזכרון  כמו  להיטיב,  נשוב  האלה  הדברים  ובזכרון 
"והתודו את עונם ואת עון אבותם". ולכן חייב כל איש לשום אל "והתודו את עונם ואת עון אבותם". ולכן חייב כל איש לשום אל 
לבו באותן הימים ולפשפש במעשיו ולשוב מהן, כי אין העיקר לבו באותן הימים ולפשפש במעשיו ולשוב מהן, כי אין העיקר 

בתענית, ואין התענית אלא הכנה לתשובה.בתענית, ואין התענית אלא הכנה לתשובה.
עשר  שבעה  יום  הוא  להתענות,  לנו  יש  בהם  ימים  אותם  עשר בין  שבעה  יום  הוא  להתענות,  לנו  יש  בהם  ימים  אותם  בין 
מן  משה  כשירד  הלוחות  נשתברו  צרות,  חמש  ארעו  בו  מן בתמוז,  משה  כשירד  הלוחות  נשתברו  צרות,  חמש  ארעו  בו  בתמוז, 
ההר כמו שכתוב בתורה, וזה היה בשבעה עשר בתמוז, ונתבטל ההר כמו שכתוב בתורה, וזה היה בשבעה עשר בתמוז, ונתבטל 
קרבן התמיד, והבקעה העיר בחרבן בית שני, אף על גב דבחורבן קרבן התמיד, והבקעה העיר בחרבן בית שני, אף על גב דבחורבן 
"בחודש  "בחודש ,  ו),  נב,  ו)(ירמיה  נב,  (ירמיה  דכתיב  לחודש  בתשעה  הבקעה  דכתיב הראשון  לחודש  בתשעה  הבקעה  הראשון 
העיר",  ותבקע  וגו'  בעיר  הרעב  ויחזק  לחודש  בתשעה  העיר", הרביעי  ותבקע  וגו'  בעיר  הרעב  ויחזק  לחודש  בתשעה  הרביעי 
בית  וחורבן  העיר,  הבקעה  בו  עשר  בשבעה  השני  בחורבן  בית אבל  וחורבן  העיר,  הבקעה  בו  עשר  בשבעה  השני  בחורבן  אבל 
שמפני  אלא  עשר  בשבעה  היה  בראשון  דגם  בירושלמי  איתא  שמפני (ועוד  אלא  עשר  בשבעה  היה  בראשון  דגם  בירושלמי  איתא  (ועוד  לן  חמירא  לן שני  חמירא  שני 
התורה,  את  הרשע  אפסטומוס  שרף  זה  התורה, וביום  את  הרשע  אפסטומוס  שרף  זה  וביום  בחשבון),  טעו  בחשבון), הצרות  טעו  הצרות 

ְוָהֳעָמד צלם בהיכל על ידי רשעי ישראל, וזה גרם חרבנו וגלותנו.ְוָהֳעָמד צלם בהיכל על ידי רשעי ישראל, וזה גרם חרבנו וגלותנו.
נחפ˘‰ „רכינו ונח˜ור‰ ונ˘וב‰ ע„ ‰'נחפ˘‰ „רכינו ונח˜ור‰ ונ˘וב‰ ע„ ‰'

מה  מכך,  לנו  הנגרם  והצער  התענית  במהות  להתבונן  מה עלינו  מכך,  לנו  הנגרם  והצער  התענית  במהות  להתבונן  עלינו 
התועלת בזה, ומה מטרתה. אך שנינו בגמרא התועלת בזה, ומה מטרתה. אך שנינו בגמרא (ברכות ה.) (ברכות ה.) אמר רבא אמר רבא 
ואיתימא רב חסדא, אם רואה אדם שיסורין באין עליו יפשפש ואיתימא רב חסדא, אם רואה אדם שיסורין באין עליו יפשפש 
עד  ונשובה  ונחקורה  דרכינו  נחפשה  עד   ונשובה  ונחקורה  דרכינו  נחפשה  מ)  ג,  מ)(איכה  ג,  (איכה  שנאמר  שנאמר במעשיו,  במעשיו, 
ה'. רבותינו ז"ל מדריכים את האדם ה'. רבותינו ז"ל מדריכים את האדם 
וייסורים  מצרות  חלילה  וייסורים הסובל  מצרות  חלילה  הסובל 

היא  כזה,  במצב  להיעשות  הראויה  הפעולה  כי  לו  ומורים   -
זוהי  אשר  שלימה  בתשובה  והחזרה  במעשים  הפשפוש 
התרופה האמיתית לייסורים אלו, שהרי מאחר שכל עצמם 
החטאים  מסיבת  אלא  האדם  על  באים  לא  הייסורים  של 
בתשובה  שב  הוא  שכאשר  ממילא  מובן  א"כ  והעוונות, 
מעליו  וסרים  מסתלקים  והעוונות,  החטאים  פגמי  את  מעליו ומתקן  וסרים  מסתלקים  והעוונות,  החטאים  פגמי  את  ומתקן 

הייסורים אשר באו מחמת הפגמים.הייסורים אשר באו מחמת הפגמים.
גדול  עיקר  הוא  במעשים  והפשפוש  התשובה  כי  לדעת  גדול ויש  עיקר  הוא  במעשים  והפשפוש  התשובה  כי  לדעת  ויש 
כאשר  לעשות  אנשים  שרגילים  האחרות  הסגולות  מכל  כאשר יותר  לעשות  אנשים  שרגילים  האחרות  הסגולות  מכל  יותר 
יותר  עוד  סגולה  שהיא  מיבעיא  ולא  לישועה,  זקוקים  יותר הם  עוד  סגולה  שהיא  מיבעיא  ולא  לישועה,  זקוקים  הם 
עיקרית מאשר הרופאים והתרופות - אשר גם בהם צריך באמת עיקרית מאשר הרופאים והתרופות - אשר גם בהם צריך באמת 
להשתדל, מחובת ההשתדלות - אלא היא מסוגלת אפילו יותר להשתדל, מחובת ההשתדלות - אלא היא מסוגלת אפילו יותר 
מן השק והתענית, וכפי שאמרו בגמראמן השק והתענית, וכפי שאמרו בגמרא (תענית טו.) (תענית טו.) שהחכם הדורש  שהחכם הדורש 
אומר   - תבוא  שלא  צרה  כל  על  הנקבעת   - צבור  תענית  אומר בעת   - תבוא  שלא  צרה  כל  על  הנקבעת   - צבור  תענית  בעת 
להם בלשון הזה: "אחינו, לא שק ולא תענית גורמין אלא תשובה להם בלשון הזה: "אחינו, לא שק ולא תענית גורמין אלא תשובה 
נינוה  באנשי  נאמר  שלא  בנינוה,  מצינו  שכן  טובים  נינוה ומעשים  באנשי  נאמר  שלא  בנינוה,  מצינו  שכן  טובים  ומעשים 
'וירא האלקים את שקם ואת תעניתם' אלא "וירא האלקים את 'וירא האלקים את שקם ואת תעניתם' אלא "וירא האלקים את 
מעשיהם"מעשיהם" (יונה ג, י),  (יונה ג, י), ובקבלהובקבלה (בספרי הכתובים) (בספרי הכתובים) הוא אומר 'וקרעו לבבכם  הוא אומר 'וקרעו לבבכם 

ואל בגדיכם' ואל בגדיכם' (יואל ב, יג)(יואל ב, יג)".".
על כל פנים מבואר בכל זה שהדרך הראוי לאדם לעשות כאשר על כל פנים מבואר בכל זה שהדרך הראוי לאדם לעשות כאשר 
ומכאובים,  יסורים  עליו  שבאו  או  צרה,  בעת  ח"ו -  נקלע -  ומכאובים, הוא  יסורים  עליו  שבאו  או  צרה,  בעת  ח"ו -  נקלע -  הוא 
חטאיו,  על  תשובה  בעשיית  ישתדל  ובראשונה  שבראש  חטאיו, הוא,  על  תשובה  בעשיית  ישתדל  ובראשונה  שבראש  הוא, 
מתוך  הרוחני,  מצבו  אודות  נפשו  חשבון  את  קונהו  עם  מתוך ויחשב  הרוחני,  מצבו  אודות  נפשו  חשבון  את  קונהו  עם  ויחשב 
יסורין  ואין  חטא  בלא  מיתה  אין  כי  הברורה  וההכרה  יסורין הידיעה  ואין  חטא  בלא  מיתה  אין  כי  הברורה  וההכרה  הידיעה 
בלא עון בלא עון [וכמאמר חז"ל במסכת שבת (נה.)],[וכמאמר חז"ל במסכת שבת (נה.)], ורק אחר כך יתחיל להשתדל  ורק אחר כך יתחיל להשתדל 

ולדרוש ברופאים או בכל השתדלות אחרת המוטלת עליו.ולדרוש ברופאים או בכל השתדלות אחרת המוטלת עליו.
המצרים'  'בין  של  האלו  הימים  עבודת  לגבי  נוגע  הדבר  כן  המצרים' כמו  'בין  של  האלו  הימים  עבודת  לגבי  נוגע  הדבר  כן  כמו 
מקדשינו,  בית  חורבן  על  מיוחד  באופן  מתאבלים  אנו  מקדשינו, בהם  בית  חורבן  על  מיוחד  באופן  מתאבלים  אנו  בהם 
ומצפים בכליון עינים על בנין בית המקדש המקווה ועל תשועתם ומצפים בכליון עינים על בנין בית המקדש המקווה ועל תשועתם 
הכללית של עם ישראל - שיש לנו לדעת כי עבודת הבכי והאבל הכללית של עם ישראל - שיש לנו לדעת כי עבודת הבכי והאבל 
והפשפוש  התשובה  של  הגדול  העיקר  לגבי  טֵפָלה  אלא  והפשפוש אינה  התשובה  של  הגדול  העיקר  לגבי  טֵפָלה  אלא  אינה 

העבודה  בכל  המֻכָון  ועיקר  התכלית  עיקר  זהו  אשר  העבודה במעשים,  בכל  המֻכָון  ועיקר  התכלית  עיקר  זהו  אשר  במעשים, 
חכמינו  אמרו  ובפירוש  והגלות,  החורבן  על  האבל  של  חכמינו הזאת  אמרו  ובפירוש  והגלות,  החורבן  על  האבל  של  הזאת 
זכרונם לברכה סנהדרין זכרונם לברכה סנהדרין (צז:)(צז:) שאין ישראל נגאלין אלא בתשובה.  שאין ישראל נגאלין אלא בתשובה. 
האכילה,  ואי  הצום  עצם  לא  התענית,  של  ענינה  כל  זהו  האכילה, אכן,  ואי  הצום  עצם  לא  התענית,  של  ענינה  כל  זהו  אכן, 
אלא העיקר הוא לעורר ע"י צער התענית את הלבבות לשוב אל אלא העיקר הוא לעורר ע"י צער התענית את הלבבות לשוב אל 
השי"ת בלבב שלם, למען לא נשוב לכסלה עוד, וירא ה' בעניינו השי"ת בלבב שלם, למען לא נשוב לכסלה עוד, וירא ה' בעניינו 

וישוב וירחמנו כבראשונה.וישוב וירחמנו כבראשונה.
ıל‚„ור ‚„ר ולעמו„ בפרıל‚„ור ‚„ר ולעמו„ בפר

בו  חרבה  לא  שעדיין  אע"פ  לתענית  נקבע  בתמוז  עשר  בו שבעה  חרבה  לא  שעדיין  אע"פ  לתענית  נקבע  בתמוז  עשר  שבעה 
הייתה  זו  פרצה  אולם  החומה,  הובקעה  רק  זה  ביום  הייתה ירושלים,  זו  פרצה  אולם  החומה,  הובקעה  רק  זה  ביום  ירושלים, 
בית  וחורבן  היופי,  כלילת  העיר  כל  לנפילת  וההכנה  בית הבסיס  וחורבן  היופי,  כלילת  העיר  כל  לנפילת  וההכנה  הבסיס 
על  לבבנו  את  ולעורר  ללמדנו  כדי  בזה  יש  ותפארתנו.  על מקדשנו  לבבנו  את  ולעורר  ללמדנו  כדי  בזה  יש  ותפארתנו.  מקדשנו 
וביותר  דאורייתא,  במצוות  הן  התורה,  בשמירת  הזהירות  וביותר ענין  דאורייתא,  במצוות  הן  התורה,  בשמירת  הזהירות  ענין 

בהגדרים והסייגים שהעמידו לנו חכמינו ז''ל.בהגדרים והסייגים שהעמידו לנו חכמינו ז''ל.
וכיון  העיר,  הובקעה  בתמוז  עשר  בשבעה  החורבן  קודם  וכיון שהרי  העיר,  הובקעה  בתמוז  עשר  בשבעה  החורבן  קודם  שהרי 
המקדש,  בית  את  שהחריבו  כך  לכדי  הגיעו  החומה  המקדש, שנתבקעה  בית  את  שהחריבו  כך  לכדי  הגיעו  החומה  שנתבקעה 
אותה בחינה הוא גם בנפש האדם, שהרי גם האדם הוא בחינת אותה בחינה הוא גם בנפש האדם, שהרי גם האדם הוא בחינת 
מקדש  לי  "ועשו  מקדש   לי  "ועשו  ח)  כה,  ח)(שמות  כה,  (שמות  הכתוב  וכמאמר  המקדש,  הכתוב בית  וכמאמר  המקדש,  בית 
וכפי  וכפי ,  שם),  הק'  באלשיך  שם)(ראה  הק'  באלשיך  (ראה  ממש  בתוכם  היינו  בתוכם",  ממש ושכנתי  בתוכם  היינו  בתוכם",  ושכנתי 
שביאר הגאון רבי חיים מולאזי'ן זי''ע, שהמוח הוא בחינת קודש שביאר הגאון רבי חיים מולאזי'ן זי''ע, שהמוח הוא בחינת קודש 
הקדשים, והלב הוא בחינת קודש, וכן מתאר כל אבר מהו המכוון הקדשים, והלב הוא בחינת קודש, וכן מתאר כל אבר מהו המכוון 
שבבחינת  המקדש  שקיום  שרואים  וכמו  המקדש.  בבית  שבבחינת שלו  המקדש  שקיום  שרואים  וכמו  המקדש.  בבית  שלו 
'עולם' היה תלוי בחומה, כמו כן האדם שהוא המקדש שבבחינת 'עולם' היה תלוי בחומה, כמו כן האדם שהוא המקדש שבבחינת 

'נפש' גם כן תלוי בחומה.'נפש' גם כן תלוי בחומה.
הגדרים  אלו  האדם,  קדושת  שלמות  על  המגינה  החומה  הגדרים ומהי  אלו  האדם,  קדושת  שלמות  על  המגינה  החומה  ומהי 
והסייגים שהעמידו לנו חז''ל. כי מצוות התורה הם בחינת מקדש והסייגים שהעמידו לנו חז''ל. כי מצוות התורה הם בחינת מקדש 
הם  והסייגים  והגדרים  מקדש,  בבחינת  האדם  נעשה  ידם  הם שעל  והסייגים  והגדרים  מקדש,  בבחינת  האדם  נעשה  ידם  שעל 
יזהר  כן  על  המקדש.  ופגם  התורה  חילול  את  המונעים  יזהר כחומה  כן  על  המקדש.  ופגם  התורה  חילול  את  המונעים  כחומה 
ידם  שעל  והסייגים  הגדרים  את  ולשמר  להעמיד  ביותר  ידם האדם  שעל  והסייגים  הגדרים  את  ולשמר  להעמיד  ביותר  האדם 
שומר על קדושת המקדש השוכן בקרבו. בזכות זה נזכה בקרוב שומר על קדושת המקדש השוכן בקרבו. בזכות זה נזכה בקרוב 

לחזות בבניין בבית המקדש עומד על מכונו בתפארתו, בב"א.לחזות בבניין בבית המקדש עומד על מכונו בתפארתו, בב"א.
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סיפור ל˘ב˙

˜„ו˘˙ ‰עיניים - ב
בספה"ק תפארת שלמהתפארת שלמה (פרשה דידן) פירש בזה, וזל"ק: "וכסה "וכסה 
האדם  של  הקדושה  עיקר  כי  ידוע  ה).  (כב,  הארץ  עין  הארץ את  עין  את 
בשמירת העיניים, בחינת הראות, כמ"ש (בראשית לח, כא) 'איה  'איה 
צריך  לכן  בעיניים.  הוא  הקדושה  בעיניים',  היא  בעיניים'הקדשה  היא  הקדשה 
שמירה מעולה מאד, כי (ב"ב ב:) היזק ראיה שמי'ה ה היזק, רוצה 

לומר שפוגם בשם י"הי"ה כנודע". 
"וזה שאמר 'וכסה את עין הארץ','וכסה את עין הארץ', לשון כסות עיניים, שראה 
אצל  אבל  הראות.  בחינת  ששומרים  ישראל  בני  את  בלק 
זאת  לומר,  רוצה  עיניים',  וגלוי  עיניים','נופל  וגלוי  'נופל  כתיב  הרשע  בלעם 
הנפילה שלו, כי היה 'גלוי עיניים' שלא שמר בחינת הראות 

כנ"ל" עכל"ק.
בעל  להרה"ק  הקודש,  בעל טהרת  להרה"ק  הקודש,  טהרת  בסה"ק  כתב  מזו  ויתרה 
מחזה  "אשר  דקרא  רישא  פי  על  זצוק"ל,  אמונים  זצוק"ל, השומרי  אמונים  השומרי 
נעלות  והשגות  למדרגות  שזכה  מי  שאף  רומז  יחזה",  שד'י 
יחזה'. – עם  מחזה שד'י  'אשר מחזה שד'י יחזה'. 'אשר  מאוד, עד שהכתוב מעיד בו 
הוא  באם  מדרגותיו  מכל  ליפול  הוא  עלול  "נופל""נופל",  זאת,  כל 
רק  בקדושה,  עיניו  את  לכסות  משמר  שאינו  עיניים",  עיניים""גלוי  "גלוי 
מגלה אותם להסתכל בכל דבר. וזה כל סוד נפילתו של בלעם 
דעת  ויודע  עצומות,  גבוהות  להשגות  שזכה  הגם  הרשע, 

עליון, אך היה 'גלוי עיניים' ומסתכל במה שאסור.
ומרובה מידה טובה, להמכסה את עיניו ומשמרם, שבוודאי ומרובה מידה טובה, להמכסה את עיניו ומשמרם, שבוודאי 
יחזה,  ש'די  מחזה  אשר  ובבא,  בזה  נשגבות  למדרגות  יחזה, יזכה  ש'די  מחזה  אשר  ובבא,  בזה  נשגבות  למדרגות  יזכה 

להתעלות בקדושת העיניים, אמןלהתעלות בקדושת העיניים, אמן
 [על פי 'טיב התורה' פרשא דידן]

• ~ • ~ •
חתן  שליט"א,  אפשטיין  יעקב  אברהם  רבי  שליט"אהרה"ג  אפשטיין  יעקב  אברהם  רבי  הרה"ג  לי  שח 
הגאון  הגאון מורנו  מורנו  ראה  שפעם  זצ"ל.  קצנלבוגן  אהרן  רבי  זצ"ל.הרה"ג  קצנלבוגן  אהרן  רבי  הרה"ג 
רבי יושע בער סולבייצ'יק זצ"לרבי יושע בער סולבייצ'יק זצ"ל, ראש ישיבת בריסקבריסק, בן מרן מרן 
הגרי"ז זצוק"ל גאב"ד בריסקהגרי"ז זצוק"ל גאב"ד בריסק. את אביו הגה"קהגה"ק יושב כמחצית 
"מסילת "מסילת  הקדוש  בספר  כדרכו,  עיונו  במיטב  והוגה  היום, 
ישרים"ישרים". המראה הזה היה לפלא בעיניו, כי ידע שלא האריכו 
הק'  אביו  של  ועתותיו  זמניו  וכל  המוסר,  בלימוד  בבריסק 
בעיקר  תום,  עד  תמיד  ומנוצלים  לרגעים,  עד  מחושבים  היו 
והלימוד  הלכה,  של  עומקה  בתוככי  התורה,  עיון  ללימוד 
קרוב  עד  שעות  כמה  שנמשך  ישרים  במסילת  הזה  הארוך 

למחצית היום, היה לפלא בעיניו.
כשסיים הבריסקער רב את לימודו החוצב, ניגש בנו הרי"ד, 
במוסר?  האריכו  לא  בבריסק  הרי  בעדינות,  מלפניו  ושאל 

ובוודאי לא כמחצית היום!?
בבריסק  גם  בוודאי  כן!  תאמר  אל  בחכמתו,  אביו  לו  ענה 
למדו מוסר! – אלא שסברו שהאריכות היתרה בזה היא בגדר 
התרופה  'מינון'  והרי  המחלה,  לרפואת  המשמשת  'תרופה' 
והגוף  החולי  שמתגבר  ככל  החולי,  כובד  לפי  תמיד  ניתן 
נחלש, צריך להגדיל את מנת התרופה, וכן הוא בחולי הנפש. 
– והנה כיום הזה, גילה הגרי"ז מסתרי לבו, הנני בגדר 'חלוש' 

הצריך יותר לתרופת לימוד המוסר! 
בימינו  הדרכים  והרי  לדרך,  לצאת  עלי  כאשר  טעמו,  וביאר 
לנשמה  רבה  שמירה  וצריך  הקודש,  טהרת  על  כך  כל  אינם 
נצרכתי  לפיכך  חוצות.  לטומאת  תצא  בטרם  הטהורה, 
כדי  המחלה...  כנגד  ואיתנה  חזקה  בתרופה  היטב  להתחסן 
אלי  בצאתם  גם  וטהרה,  קדושה  באותה  העיניים  שיישמרו 

דרך!  
וכבר הורה לנו הרמב"ם ז"ל הרמב"ם ז"ל (פ"א מהל' דעות ה"א) שהחכמים הינם 
"רופאי הנפשות", ולימוד חכמה ומוסר מחכמי התורה, היא 
שנפשותיהם  אדם  "בני  הזהב:  וז"ל  טובה.  היותר  התרופה 
הדרך  ושונאים  הרעות,  הדעות  ואוהבים  מתאווים  חולות, 
הטובה, ומתעצלים ללכת בה, והיא כבידה עליהם למאד לפי 

חוליים וכו'. ומה היא תקנת חולי הנפשות, ילכו אצל החכמים 
שהן רופאי הנפשות וירפאו חוליים בדעות שמלמדין אותם, 
עד שיחזירום לדרך הטובה. והמכירים בדעות הרעות שלהם, 
ואינם הולכים אצל החכמים לרפא אותם, עליהם אמר שלמהשלמה 

(משלי א, ז) חכמה ומוסר אוילים בזו" עכ"ל.

צא ולמד עד היכן הדברים מגיעים, שאם קדוש כמותו היה צא ולמד עד היכן הדברים מגיעים, שאם קדוש כמותו היה 
מתיירא וחרד בטרם יצא לרחוב, להתמלא עצמו באור התורה מתיירא וחרד בטרם יצא לרחוב, להתמלא עצמו באור התורה 
צאתו  לקראת  המוסר,  לימוד  של  עצום  ובחיזוק  צאתו והקדושה,  לקראת  המוסר,  לימוד  של  עצום  ובחיזוק  והקדושה, 
הרחוב  טומאת  כאשר  אבתריה,  אנן  נענה  מה   – הדרך.  הרחוב אל  טומאת  כאשר  אבתריה,  אנן  נענה  מה   – הדרך.  אל 
בטיב  טובא  להתחזק  עלינו  כמה  בימינו,  ביותר  בטיב התגברה  טובא  להתחזק  עלינו  כמה  בימינו,  ביותר  התגברה 

"שמירת העיניים"!"שמירת העיניים"!
[מתוך שיחה בשידור, 'פלטבוש' נ.י. פרשת צו תשע"א]

• ~ • ~ •
טיב המעשה שלפנינו מוסמך מפי בעל המעשה, אשר שמו טיב המעשה שלפנינו מוסמך מפי בעל המעשה, אשר שמו 
לא יובא כאן כמובן. – אך הלימוד מוסר בטיב מידת הקדושה לא יובא כאן כמובן. – אך הלימוד מוסר בטיב מידת הקדושה 

העולה וזועק ממנו, נוקב חדרי לב פנימה!העולה וזועק ממנו, נוקב חדרי לב פנימה!
ילד אחד מלא חן מילדי ירושלים המאירים, שיחק לפי תומו 
הנדנדה  אל  וטיפס  עלה  הוא  השכונתי,  השעשועים  בגן 
החזק,  הברזל  ממוט  שהשתלשל  עב  חבל  על  התלויה 
ויורד,  העולה  הישר  הקו  מן  הנדנדה  תנודות  סטו  ולפתע 
ובתנופה עקומה הסתבכה לה הנדנדה בפקעת החבל הארוך, 
ובסיבובים חזקים ומהירים החל החבל העבה להיכרך סביב 
ועוד  סיבוב  ועוד  סיבוב  ליצלן,  רחמנא  הנער  של  צווארו 

סיבוב, עד שהילד איבד את ההכרה, ה' ירחם! 
הצליחו  אמנם  שם  החולים,  בית  אל  בדחיפות  הובהל  הוא 
להציל את חייו לאחר כמה תרגילי החייאה, אבל הכרתו לא 
רח"ל.  'צמח'  בגדר  מה  תקופת  כך  נשאר  והוא  אליו,  שבה 
התברר שבאותם דקות שחנק החבל את גרונו, נעצרה זרימת 
הדם ולא הגיע כמות 'חמצן' מספקת אל המוח. וכידוע באם 
מאבד המוח את אספקת החמצן הדרוש לו בזמן מסוים, הרי 

הוא משתתק כמעט לחלוטין! 
ל"ע,  מוחין'  'שיתוק  של  הסימנים  כל  את  בו  ראו  הרופאים 
ונתנו סיכוי קלוש ביותר לחזרתו לבריאותו השלמה. גם אם 
שמוחו  הרי  הרופאים,  הבהירו  להכרה,  וישוב  הילד  יתעורר 
 – לאיתנו.  להשיבו  הסיכויים  ואפסו  הפיך!  בלתי  בנזק  ניזוק 

כך על פי קביעת הרופאים! 
בהעדר שום תרופה ורפואה שתוכל לשנות את המצב, נשלח 
בציפייה  במיטתו,  כצמח  כך  שוכב  ביתו,  אל  בחזרה  הילד 

לישועת ד' שיתעורר וישוב לאיתנו.
המשפחה הנכבדה שהמכה הקשה נחתה עליהם בכל עוזה, 
בצעקה  ובאו  ועלו  חי,  קל  לפני  ובתחנונים  בתפילות  הרבו 
גדולה אל בית רבם, אחד מגדולי צדיקי הדור, שיעתיר בעדם 

בקודש, ויבקש רחמים לרפואת הנער.
הצדיק שהיה קרוב מאוד אל אותה המשפחה, לקח אל לבו 

את השמועה הקשה, ותיכף ניגש להרבות בתפילה. 
ויהי בלילה, והנה חולם הצדיק חלום, בחלומו ראה את הנער 
גדול,  שולחן  על  מוטל  הרך  צווארו  סביב  הכרוך  החבל  עם 
האנוש  והחולה  הדין,  בית  שולחן  שזהו  חלומו  בתוך  והבין 
עתה  יושבים  ושכנראה  הדיונים,  שולחן  על  כעת  מונח 
ובידו  במרוצה  אחד  בא  לפתע  והנה  בדינו.  ודנים  דין  הבית 
אל  היישר  במרוצתו  וניגש  כחולכחול,  בצבע  גדולות  'מספריים''מספריים' 
ונעזב  החבל  השתחרר  ותיכף  במספריים,  אותו  גזר  החבל 

מצווארו של הנער.
ויהי בבוקר ותפעם רוחו, והבין את פתרון פשר החלום לטובה 
האב  על  ציוה  שחר  עם  ותיכף  הנער.  חיי  להצלת  ולברכה, 
לקחת את בנו החולה היישר לבית החולים, כדי לערוך שוב 

בדיקות ולוודא את המצב לאשורו!

""ֲאֶׁשר ַמֲחֵזה ַׁש-ַּדי ֶיֱחֶזה נֹוֵפל ּוְגלּוי ֵעיָנִים" ""ֲאֶׁשר ַמֲחֵזה ַׁש-ַּדי ֶיֱחֶזה נֹוֵפל ּוְגלּוי ֵעיָנִים" (כד, ד)(כד, ד)

מבצע! מבצע!! מבצע!!!מבצע! מבצע!! מבצע!!!
חודשיים  לפני  הקטנה  לביתי  שקניתי  בדיוק  בגד  חודשיים אותו  לפני  הקטנה  לביתי  שקניתי  בדיוק  בגד  אותו 

עכשיו בחצי מחיר...עכשיו בחצי מחיר...
לקראת  השניה  לביתי  זהה  בגד  לקנות  לחנות  לקראת מיהרתי  השניה  לביתי  זהה  בגד  לקנות  לחנות  מיהרתי 

שמחה משפחתית וכך יהיו שתיהן תואמות...שמחה משפחתית וכך יהיו שתיהן תואמות...
בלאגן הסטרי הלך בחנות כאשר אמהות עטות על השלל בלאגן הסטרי הלך בחנות כאשר אמהות עטות על השלל 
שהצלחתי  עד  חיסול.  במחירי  לבנותיהן  בגדים  שהצלחתי לרכוש  עד  חיסול.  במחירי  לבנותיהן  בגדים  לרכוש 
לתפוס מוכרת שתעזור לי, אמרה לי המוכרת שהכל נחטף לתפוס מוכרת שתעזור לי, אמרה לי המוכרת שהכל נחטף 
שתבדוק  בקשתי  שבקשתי,  מהבגד  ופליט  שריד  שתבדוק ואין  בקשתי  שבקשתי,  מהבגד  ופליט  שריד  ואין 
בסניפים אחרים אם עדיין יש להם ואסע לסניף אחר, אבל בסניפים אחרים אם עדיין יש להם ואסע לסניף אחר, אבל 
לאור ההמולה התנצלה ואמרה כי אין אפשרות במצב כזה לאור ההמולה התנצלה ואמרה כי אין אפשרות במצב כזה 
לעשות זאת ובכל מקרה היא בטוחה שלא אמצא דגם זה לעשות זאת ובכל מקרה היא בטוחה שלא אמצא דגם זה 
הסניפים.  בכל  אזל  שהוא  בוודאות  יודעת  שהיא  הסניפים. מאחר  בכל  אזל  שהוא  בוודאות  יודעת  שהיא  מאחר 
והתיישבתי  זאת   בכל  הסניפים  רשימת  את  והתיישבתי בקשתי  זאת   בכל  הסניפים  רשימת  את  בקשתי 
האחרון  בסניף  מבוקשי.  אחר  לתור  בעצמי  הטלפון  האחרון על  בסניף  מבוקשי.  אחר  לתור  בעצמי  הטלפון  על 
מה  הבינה  שלא  מנוסה  לא  מוכרת  לי  ענתה  מה שהתקשרתי  הבינה  שלא  מנוסה  לא  מוכרת  לי  ענתה  שהתקשרתי 
חפצי ומבוקשי,  לאחר דקותיים של אי הבנה העבירה את חפצי ומבוקשי,  לאחר דקותיים של אי הבנה העבירה את 
הטלפון למוכרת מנוסה יותר, המוכרת אמרה כי נשאר רק הטלפון למוכרת מנוסה יותר, המוכרת אמרה כי נשאר רק 
בגד אחד אחרון והוא במידה בגד אחד אחרון והוא במידה 8  צרחתי מהתרגשות הלוא זו   צרחתי מהתרגשות הלוא זו 

בדיוק המידה אותה אני צריכה עבור ביתי!!!בדיוק המידה אותה אני צריכה עבור ביתי!!!
התחננתי שתשמור לי את הבגד בצד ושיבואו לעיר שלהם התחננתי שתשמור לי את הבגד בצד ושיבואו לעיר שלהם 
את  ומששמעה  לשמי  שאלה  היא  הבגד.  את  לאסוף  את כדי  ומששמעה  לשמי  שאלה  היא  הבגד.  את  לאסוף  כדי 
שמי התרגשה בעצמה ואמרה כי תביא לי את הבגד הלילה שמי התרגשה בעצמה ואמרה כי תביא לי את הבגד הלילה 

לבית.לבית.
בקומה  שלי  שכנה  של  אחות  היא  המוכרת  כי  בקומה הסתבר  שלי  שכנה  של  אחות  היא  המוכרת  כי  הסתבר 

מתחתי והיא גם כך תכננה להגיע הלילה לבית אחותה..מתחתי והיא גם כך תכננה להגיע הלילה לבית אחותה..
בקיצור להתרגשות לא היו גבולות עד שכל המוכרות וכל בקיצור להתרגשות לא היו גבולות עד שכל המוכרות וכל 
הלקוחות בשתי החנויות שמעו היטב את טיב ההשגחה ויד הלקוחות בשתי החנויות שמעו היטב את טיב ההשגחה ויד 

ה' גם בבגד של ילדה קטנה לקראת שמחה משפחתית...ה' גם בבגד של ילדה קטנה לקראת שמחה משפחתית...
בעלת המעשה: א.לבעלת המעשה: א.ל

טעות?!טעות?!
הבין  הוא  הערב,  בשעות  מכונה  לי  לתקן  הגיע  הבין הטכנאי  הוא  הערב,  בשעות  מכונה  לי  לתקן  הגיע  הטכנאי 
שנקרעה,  הרצועה  את  איתו  והביא  מדובר  במה  שנקרעה, בדיוק  הרצועה  את  איתו  והביא  מדובר  במה  בדיוק 
אך כאשר פתח את המכונה ראה שהרצועה לא מתאימה אך כאשר פתח את המכונה ראה שהרצועה לא מתאימה 
אמר:  בחיוך  והוא  במכונה,  שנקרעה  הרצועה  לגודל  אמר: בכלל  בחיוך  והוא  במכונה,  שנקרעה  הרצועה  לגודל  בכלל 
לא  רצועה  הבאתי  יופי!!!   איזה  תראה  זה?!  מה  לא "תראה  רצועה  הבאתי  יופי!!!   איזה  תראה  זה?!  מה  "תראה 

מתאימה!!!"  מתאימה!!!"  
אני בלב שלי תהיתי: "על מה החיוך הזה ומה היופי שהביא אני בלב שלי תהיתי: "על מה החיוך הזה ומה היופי שהביא 

רצועה לא נכונה? אני צריך את המכונה לעבודה!!!"רצועה לא נכונה? אני צריך את המכונה לעבודה!!!"
אוהב  ה'  איך  "תראה  ואמר:  בריקוד  פתח  כמעט  אוהב הוא  ה'  איך  "תראה  ואמר:  בריקוד  פתח  כמעט  הוא 

אותך!!!"  אותך!!!"  
ביקש  הוא  אז  אבל  חום,  מרוב  כבר  שהשתגע  ביקש חשבתי  הוא  אז  אבל  חום,  מרוב  כבר  שהשתגע  חשבתי 
שאפסיק לעבוד, רץ לרכב, חזר ואמר אתה חייב לשמוע!!! שאפסיק לעבוד, רץ לרכב, חזר ואמר אתה חייב לשמוע!!! 
הוא סיפר שזה עתה הגיע מבית עסק אחר שם תיקן מספר הוא סיפר שזה עתה הגיע מבית עסק אחר שם תיקן מספר 
מכונות .לאחד המכונות הביא רצועה לא מתאימה והיה לו מכונות .לאחד המכונות הביא רצועה לא מתאימה והיה לו 
עוגמת נפש מזה. אלי הגיע בחושבו שיש לו את הרצועה עוגמת נפש מזה. אלי הגיע בחושבו שיש לו את הרצועה 
המתאימה עבור המכונה שלי, ועכשיו הוא הבין שהרצועה המתאימה עבור המכונה שלי, ועכשיו הוא הבין שהרצועה 
עבור  צריך  שאני  הרצועה  היא  ההוא  עסק  לבית  עבור שהביא  צריך  שאני  הרצועה  היא  ההוא  עסק  לבית  שהביא 

המכונה שלי!!!המכונה שלי!!!
לריקוד  אותי  שצירף  לפני  לא  המכונה  את  סידר  לריקוד תיכף  אותי  שצירף  לפני  לא  המכונה  את  סידר  תיכף 

המזמור לתודה להודות לה' על נפלאותיו!!!המזמור לתודה להודות לה' על נפלאותיו!!!
בעלת המעשה: כ. ה.בעלת המעשה: כ. ה.

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
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לבית  הנער  את  מיד  ונטלו  רבו,  מצות  לקיים  כמובן  חש  האב 
פתאום  החלה  הבדיקות  בסדרת  בעודם  לפתע  והנה  החולים, 
ורחמיו  השי"ת  בחסד  כאשר  לטובה.  גדולה  מהפכה  להתחולל 
הגדולים התעורר לו הנער מעלפונו העמוק, התיישב לו במיטתו 
מאימו  וביקש  ישרים,  שנת  לאחר  שהתעורר  כמי  בטבעיות 

המסורה שלא משה ממיטתו כל העת, להגיש לפניו כוס מים. 
ותהי  מיטתו,  לעבר  והאחיות  הרופאים  כל  רצו  אצו  תיכף  והנה 
כל המחלקה כמרקחה! הרופאים המומחים החלו לשוחח עמו, 
שמוחו  להיווכח  התפלאו  מאוד  ומה  רבות,  שאלות  ושאלו 
הכל  זכר  הוא  במלואה!  אליו  שבה  הכרתו  וכל  בשלמות,  צלול 
בבהירות, ולא נפגע כלום, ולא הבין על מה כל ההתרגשות הזאת 

סביבותיו...
ולאחר  למעקב,  החולים  בבית  הנער  הושאר  הגדול,  הנס  לאחר 
ולא  בו  נפגם  לא  שאכן  לוודא  מקיפה,  בדיקות  סדרת  שעבר 

כלום, שוחרר לביתו כאיש בריא אולם, ולא ניכר בו ולא כלום!
הרבי  ציווה  הנס,  עמו  שנעשה  הנער  עם  רבם  לבית  כשהגיעו 
הנס  על  להשי"ת  להודות  'לחיים',  שתיית  מעמד  תיכף  לערוך 
מעמד  ובאותו  וחסדיו.  רחמיו  ברוב  עמהם  שעשה  הגדול 
ושלכן  הלילה,  באותה  לו  שחלם  החלום  אודות  הצדיק  סיפר 
ושאל  החולים,  בבית  לבדיקות  הנער  את  להבהיל  עליהם  ציווה 
אותם  ירמוזון  למה  אולי  להם  ידוע  אם  הנרגשים  ההורים  את 

מספריים כחולותמספריים כחולות?
והנה למשמע סיפור החלום, החלה לפתע אמו של הנער לבכות 
בהתרגשות גדולה, ולאחר כמה דקות של בכייה נוראה, פתחה 
המספריים המספריים  אותם  את  היטב  היא  שמכירה  ואמרה  פיה  את 

הכחולות!הכחולות!
בדים,  של  קטנה  חנות  אני  מנהלת  לפרנסתנו  הנה  סיפרה,  וכה 
'מחנה יהודה''מחנה יהודה' שבירושלים, בידי מחזיקה אני  הממוקמת באזור 
את  גוזרים  שבעזרתם  כחולכחול,  בצבע  גדולות  'מספריים''מספריים'  העת  כל 
הבדים. פעמים רבות מבקשים הלקוחות את המספריים לידם, 
צרכם  לפי  בדיוק  ומידתה  הגזרה  צורת  את  בעצמם  לגזור  כדי 
מפרפר  דווי,  ערש  על  היקר  בני  ששכב  אלו  בימים   – ומידתם. 
בין חיים למוות, ערכתי חשבון נפשי במה נצרכת אני לתקן את 
דעתי  נתתי  והנה  חי.  קל  לפני  שלמה  בתשובה  ולשוב  מעשיי, 
לרכישת  גברים  כשנכנסים  שלפעמים  מספריים,  אותם  על 
בדים, ומבקשים את המספריים מוסרת אני להם את המספריים 
שלא  איתנה,  בקבלה  עצמי  על  קבלתי  ועתה   – לידיהם.  שבידי 
למסור את המספריים מיד ליד, כי אם להניחם על השולחן, כדי 
להתחזק יותר במידת הצניעות, וביקשתי מלפני השי"ת שבזכות 

קבלה טובה זו יקבל את תפילותינו ברחמים וברצון.
כששמע הצדיק הק' את דברי האם נתרגש מאוד, ונענה ואמר 
שאין ספק שאותה 'קבלה טובה' בצניעות'קבלה טובה' בצניעות פעלה את פעולתה, 
להכניס את כל התפילות והתחנונים שנשפכו לרפואת זה הנער 
י.):  (ברכות  אמרו  כך  ועל  הכבוד.  כסא  לפני  ולהתקבל  פנימה, 
עצמו  ימנע  אל  אדם,  של  צווארו  על  מונחת  חדה  חרב  "אפילו 
מן הרחמים". וגם כשהחבל כבר נכרך והסתובב סביבות הצוואר, 
וכבר הפסיק ועצר את אספקת הדם והחמצן אל המוח, גם אז לא 
וברעווא  ברצון  שמתקבלת  והתשובה,  הרחמים  מן  עצמו  יימנע 

לפני אדון כל.

פירש  תרומהתרומה,  בפרשת  שהיה  טיש'  'לחיים  טיש'  'לחיים  מעמד  באותו 
בני  אל  ב): "דבר  כה,  הפסוק (שמות  קדשו,  דברי  בתוך  הצדיק 
תקחו  לבו  ידבנו  אשר  איש  כל  מאת  תרומה,  לי  ויקחו  ישראל 
את תרומתי". ופירש בדרך רמז, כך תדבר אל בני ישראל, כאשר 
צריכים הם לישועה, 'יקחו לי תרומה''יקחו לי תרומה', שיביאו איזה 'תרומה' של 
קבלה טובה לרצון שמים, לעשות בה נחת רוח למעלה. – ועל כך 
מבטיח לנו הכתוב: "מאת כל איש אשר ידבנו לבו""מאת כל איש אשר ידבנו לבו", שזה האיש 
אשר ידבנו לבו לקבל על עצמו קבלה טובה לריח ניחוח לה'. הרי 
לטובה  קבלתו  שתתקבל  תרומתי",  את  תרומתי""תקחו  את  "תקחו  כי  מובטח  זה 

ולרצון לפני הבורא ברוך הוא.  
[פרטיות, קובץ 123876]

• ~ • ~ •
הגאון  מחו'  ורבינו  הגאון מורנו  מחו'  ורבינו  מורנו  של  הקדושות  עיניו  היו  חייו  ימי  כל 
ולא  מטה,  כלפי  מושפלות  זצוק"ל,  קרוזר  זונדל  רבי  זצוק"ל,הצדיק  קרוזר  זונדל  רבי  הצדיק 
מסתכל חוצה כלום. וקיים בנפשו מ"ש באיגרת הרמב"ןבאיגרת הרמב"ן: "עיניך 

יביטו למטה לארץ, ולבך למעלה". 
החיצונה  בשמירה  רק  אמור  אינו  העיניים'  העיניים''טיב  'טיב  ושורש 
מהסתכלות של תאווה חלילה, אלא יש בה מדרגות רמות גבוה 
מעל גבוה. פנימיות תיקון העיניים איננה רק בסור מרע, כי אם גם 

בעשה טוב, ובתיקון שורש העין, שתהא "עין טובה"."עין טובה".
המשמר את עיניו בקדושה וטהרה זוכה להשיג מידת 'עין טובה', 
וזה סוד שמחתו הגדולה של רבי זונדל ע"ה תמיד. כי בהיותו "שר 
הענווה" כנודע השפיל מבטו תמיד למטה לארץ בענווה ושפלות, 
בימי  גם  קודש,  וחיות  ומרץ  שמחה  תמיד  מלא  היה  כך  ומתוך 
זקנה ושיבה. כי הסתכל בעין טובה בכל ענין, ותמיד היה מגלה 

נקודה טובה בכל דבר, אף בצרות הגדולות ביותר. 
ולא היה נותן דרור לעיניו לתור אחר מה שחוץ ממנו, וכל כך היה 
שמור במידה זו, שכמעט נהפך כטבע הפשוט של עיניו, להסתכל 

תמיד למטה, כידוע לכל מכיריו.
תדיר היה רבי זונדל ע"ה אומר, שכל הצער שיש לאדם בעולם 
הזה מקורו בצרות עין, ורק מחמת שנדמה בעיניו שלחבירו יש 
יותר ממנו. כמאמר העולם, שהדשא של השני ירוק יותר... אך 
משום מה שוכח שגם בעל אותו דשא חושב כך על זה הדשא 

שלו... 
שפיעמה  אלקים  בחכמת  זונדל  רבי  בזה  נתן  ומתוק  נאה  משל 

על  מתהלכים  כולם  העולם  אנשי  שכל  יצויר  לו  הנה  בקרבו, 
להישען  נצרך  לילך  האדם  חפץ  שהיה  מקום  ובכל  ל"ע,  קביים 
על קביים לקפץ ולדדות עדי הגיעו אל מחוז חפצו. – הרי פשוט 
שלא היה לשום אדם תרעומת ותלונה בדבר, שכן כך טבעו של 
וכשם  קביים.  על  נשענים  מקום  לכל  הליכה  שבכל  נוהג,  עולם 
שלא יתלונן האדם השפוי בדעתו, על שאין לו כנפיים כציפור 
בשעה  רבים  מרחקים  וגומעת  בכנפיה,  בקלילות  המעופפת  זו 

קלה... 
שונות  סיבות  שמחמת  אנשים  כהיום  כשרואים  מדוע  כן,  ואם 
שסיבבה להם ההשגחה העליונה להתהלך עם קביים, מתלוננים 
מחמת  אם  כי  זאת  אין  הלא   – ומענות.  טענות  ומלאים  כך  על 
כך  ועל  בו,  ומתקנא  קביים  בלא  מתהלך  חבירו  את  שרואה 
ואילו  מחברי.  ופחות  שונה  אני  אהיה  מדוע  ויגון,  צער  מתמלא 
יודע  והיה  חבירו,  של  בחלקו  ורואה  הנכה  זה  מסתכל  היה  לא 
שמה שנתן לו השי"ת זהו חלקו המוכן לו מששת ימי בראשית, 
לא היה מתלונן כלום, כאשר ידמה בעיניו שכך טבעו של עולם 

אמור, ואין שום אפשרות אחרת כלל.
ולא  טובה,  בעין  שכשיסתכל  החיים,  ענייני  שאר  בכל  הוא  ולא וכן  טובה,  בעין  שכשיסתכל  החיים,  ענייני  שאר  בכל  הוא  וכן 
יחשב תמיד למדוד את עצמו ואת אשר לו, לפי מה שרואה אצל יחשב תמיד למדוד את עצמו ואת אשר לו, לפי מה שרואה אצל 
שאר בני אדם, ולהשוות את עצמו לאנשי העולם, הרי בזה יתקן שאר בני אדם, ולהשוות את עצמו לאנשי העולם, הרי בזה יתקן 
את 'טיב העיניים', ויהיו חייו חלקים ומאושרים בטוב ובנעימים, את 'טיב העיניים', ויהיו חייו חלקים ומאושרים בטוב ובנעימים, 

עד כאן תוכן מתק דברי קדשו המופלאים.עד כאן תוכן מתק דברי קדשו המופלאים.
 [הקדמת הספר הנפלא "טיב העיניים", היו"ל בעזה"י בימים אלו]
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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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על מתהלכים כולם העולם אנשי שכל יצויר לו הנה בקרבו

ברכ˙ מזל טוב
למורנו ורבנו ˘ליט"‡למורנו ורבנו ˘ליט"‡
ולבנו ‰ר‰"‚ ר' ולבנו ‰ר‰"‚ ר' י. מ‡יר י. מ‡יר ˘ליט"‡˘ליט"‡

עורך מדור טיב ההלכהעורך מדור טיב ההלכה
לרגל הולדת הנכדה/הנינהלרגל הולדת הנכדה/הנינה
בת לבנו הרב בת לבנו הרב ישראל דודישראל דוד שליט"א שליט"א

• ~ • ~ •

ולרגל היכנס נכדוולרגל היכנס נכדו
הבה"ח הבה"ח ישראל אשכנזיישראל אשכנזי ני"ו ני"ו

בן לח˙נו ‰ר‰"‚ ר' בן לח˙נו ‰ר‰"‚ ר' פנחס „ו„פנחס „ו„ ˘ליט"‡ ˘ליט"‡
לעול תורה ומצוותלעול תורה ומצוות

• ~ • ~ •

יה"ר שירוו נחת דקדושה מכל יו"חיה"ר שירוו נחת דקדושה מכל יו"ח

ל
טיב ‰˘מחו˙

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


