
                 'הקב"ה אנחנו אוהבים אותך'
  מאת הגאון הגדול רבי משה קלזאן שליט"א

ארבעים  במהלך  שקרו  דברים  כמה  ישראל  לעם  מזכיר  רבינו  משה 
לשלוח  בקשו  כיצד  מתאר  הוא  השאר  ובין  במדבר,  נדודיהם  שנות 
מה  מתאר  הוא  דבריו  ובתוך  בסוף,  קרה  ומה  הארץ  את  לרגל  מרגלים 
ד'  בשנאת  ותאמרו  באהליכם  "ותרגנו   : המרגלים  לחטא  באמת  גרם 
להשמידנו". האמורי  ביד  אותנו  לתת  מצרים  מארץ  הוציאנו  אותנו 

וכתב  רש"י : "בשנאת ה' אתנו - והוא היה אוהב אתכם, אבל אתם שונאים אותו. 
משל הדיוט אומר, מה דבלבך על רחמך מה דבלביה עלך.    בשנאת ה' אתנו הוציאנו 
מארץ מצרים - הוצאתו לשנאה היתה. משל למלך בשר ודם, שהיו לו שני בנים 
ויש לו שתי שדות אחת של שקיא ואחת של בעל, למי שהוא אוהב נותן של שקיא, 
ולמי שהוא שונא נותן לו של בעל. ארץ מצרים של שקיא היא, שנילוס עולה 
ומשקה אותה, וארץ כנען של בעל, והוציאנו ממצרים לתת לנו את ארץ כנען":

כלומר היתה להם הנחת יסוד שהקב"ה שונא אותם !  לא פחות !

והדברים מדהימים. מהיכן הגיעה טעותם הנוראה ? הקב"ה הרי אוהב אותם 
מאד כידוע ?  

אלא שהיתה להם קושיא, איך יתכן שהוא לא נותן לנו את ארץ מצרים היפה, 
והתורה משבחת את ארץ מצרים, בתיאורה את סדום לפני ההפיכה "כגן ד' כארץ 
מצרים", והוא מביא אותנו דוקא לארץ ישראל היבשה והנדרשת למי גשמים ?

קושיא זו הובילה אותם למסקנה, שגויה כמובן, שד' שונא אותם,  ומטרתו 
היא "לתת אותנו ביד האמורי להשמידנו" !  

ואילו האמת היתה שזה לא נבע כלל משנאה אלא שד' הוציא אותם מההרגל 
הקודם שלהם במצרים, שאין קשר בין כמה תשקיע בקשר שבינך לבין הבורא, 
תמיד הנילוס יעלה וישקה את שדותיך, ומעתה בארץ ישראל הכל תלוי במעשיך, 
אם שמוע תשמעו – ונתתי מטר ארצכם בעתו, ואם לא – ועצר את השמים...

הם  שם  גם  במתאוננים,  גם  רואים  אנו  שלהם  המחשבה  קו  אותו  את 
אלא  בחנם?  אכלו  וכי  חנם",  במצרים  נאכל  אשר  הדגה  את  "זכרנו  אמרו 
יקיימו  האם  בשאלה  תלוי  היה  לא  האוכל  המצוות,  מן  חנם  חז"ל  אמרו 
הרוחני. במצבנו  תלוי  הכל  אכן  סיני  הר  מעמד  לאחר  אך  לא,  או  מצוות 

מה עבר להם בראש ?   יתכן שהם חשבו שד' לא סולח להם על הע"ז שעבדו 
של  והתוצאה  ע"ז.   עובדי  והללו  ע"ז  עובדי  הללו  חז"ל  כמ"ש  במצרים, 
אותו.  גם הם שנאו  ואז  לפנים"  "כמים הפנים  היא שיש כלל  אותה תיאוריה 
נוראיות  למסקנות  שמגיעים  פלא  אין   – הקב"ה  על  בלב  שנאה  שיש  וברגע 
בלב. שנקבעה  התיאוריה  את  שתצדיק  מסולפת  בצורה  דבר  כל  ומפרשים 

והמוסר השכל עבורנו הוא להתבונן ולראות את אהבתו העצומה של הבורא 
אלינו ולהשיב לו אהבה כאהבתו.

ובפרט בימים אלה של ציפיה למעבר מגלות לגאולה ומחורבן לבנין. הנה אנו 
רואים עין בעין את אהבת ד' אלינו בקיבוץ בנינו מקצוי הגולה לארץ ישראל 
לקראת  כהכנה  החיים,  תחומי  בכל  כמעט  ענק  בצעדי  ומתפתחת  ההולכת 
שלום! שבת  אמן.     בימינו.  במהרה  מקדשנו,  בית  ובנין  צדקנו  משיח  בוא 
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קודם  שבת  תמיד  שנקראת  ההפטרה  שם  על  חזון'  'שבת  נקראת  זו  שבת 
תפדה  במשפט  ש'ציון  ישראל  לעם  מבטיח  הקב"ה  ההפטרה  בסוף  באב.  ט' 
הצפייה  את  בליבנו  לחזק  ביותר  הטוב  הזמן  היא  זו  שבת  אכן  בצדקה'.  ושביה 
גאולה... ולבקש  לבכות  לידע  נוכל  גם  וכך  המקדש  בית  לבניין  והכמיהה 

רבינו,  משה  לפניו  אמר  החורבן  שאחר  הובא  תתקצז(  רמז  איכה  שמעוני  )ילקוט  במדרש 
מצפה  שהוא  דור  יש  כך  תאמרו  אל  להם  אמר  לבנים?,  חזרה  אין  שמא  "רבש"ע 
למלכותו מיד הם נגאלים שנאמר ויש תקוה לאחריתך נאם ה' ושבו בנים לגבולם".

וכן הובא במדרש תהלים )שוחר טוב מזמור מ(, למנצח לדוד מזמור, קוה קויתי ה' ויט אלי 
וישמע שועתי. זהו שאמר הכתוב ואמר ביום ההוא הנה אלהינו זה קוינו לו ויושיענו 
)ישעיה כה ט(. אין ביד ישראל אלא שיקוו שיגאלם הקדוש ברוך הוא, וכו'.. שמא תאמר 
עבר קציר, כלה קיץ ואנחנו לא נושענו )ירמיה ח כ(, קוה אל ה' חזק ויאמץ לבך וקוה אל 
ה' )תהלים כז יד(, קוה אל ה', וקוה אל ה', תקוה אחר תקוה, חזק ויאמץ לבך, אם קויתם 
ולא נושעתם, קיווי ושובו וקיווי, ואם תאמר עד מתי נקוה, כבר כתיב יחל ישראל אל 
ה' מעתה ועד עולם )שם /תהלים/ קלא ג(, ואומר חזקו ויאמץ לבבכם כל המיחלים לה' )שם 
/תהלים/ לא כה(, אם עושין כן, הרי אתם נושעים, שנאמר אשר לא יבושו קווי )ישעיה מט 
כג(, וכתיב וקוי ה' יחליפו כח )שם /ישעיהו/ מ לא(, וכתיב וקוי ה' המה יירשו ארץ )תהלים 
לז ט(, לכך נאמר קוה קויתי ה' ויט אלי וישמע שועתי, דוד שקיווה לי עניתיו" ע"כ.

קוה  שיר  מזמור  לדוד  למנצח  תשלו(,  רמז  )תהלים  שמעוני  בילקוט  מצינו  מכך  ויותר 
אין  ויושיענו,  לו  קוינו  זה  אלהינו  הנה  ההוא  ביום  ואמר  זש"ה  אלי.  ויט  ה'  קויתי 
מדברי  ומבוא  ע"כ.  וכו'.  הקווי,  בשכר  לגאולה  הן  כדאי  הקווי,  אלא  ישראל  ביד 
לגאול  סיבה  שום  ישראל  ביד  אין  אם  שאפילו  עצום,  וחיזוק  פלא  דבר  המדרש 
לבדה  מספקת  סיבה  זוהי  למשיח  ומצפים  מקווים  הם  אם  מקום  מכל  אותם, 
שהקב"ה יגאל אותם. ואפילו שעם ישראל מקווה כל כך המון שנים... אל יאוש! 
קיווי  פעמיים  ה'...  אל  וקווה  ה'...  אל  קווה  בתהילים  המלך  דוד  אמר  כבר  הרי 
אמנו  לרחל  הקב"ה  שענה  מה  וזה  לקוות.  מפסיק  לא  שיהודי  ללמדנו  קיווי.  אחר 
לאחירתך"...  תקווה  "יש  שאם  לארצם.  חזרה  ישובו  שבניה  וביקשה  שבכתה 
יחזרו. שהם  מובטח  אזי  ומצפים  מקווים  הם  אם  לגבולם".  בנים  "ושובו  אזי 

גאון עוזנו החיד"א הקדוש בספרו מדבר קדמות )אות ק' קיווי דף נד:(  בשם ספר צמח 
וקרנו  תצמיח  מהרה  דוד  צמח  "את  בתפילה,  אומרים  שאנו  הנוסח  את  לבאר  דוד 
תרום בישועתך, כי לישועתך קוינו כל היום" שהלשון כי לישעותך קוינו וכו' אינו 
מיותר.  וכו'  לישועתך  כי  הטעם  כן  אם  להיגאל  צריך  ישראל  עם  אם  מובן, שהרי 
ואם עדיין לא הגיע הזמן מה מועיל הטעם כי לישעותך... אומנם לפי דברי המדרש 
הנ"ל הדבר מובן היטב. שבעבור הצפייה והתקווה של עם ישראל זכאים הם לגאולה.

פחות  עם  לעולם  טוב,  יותר  גשמי  לעולם  צפייה  סתם  לא  היא  לגאולה  הצפייה 
ופחות קשיים... הצפייה צריכה להיות בעיקרה צפייה לראות את הנהגת  מחלות, 
וישיר עם בורא עולם, ללא מסכים ומחיצות  הקב"ה בחוש, צפייה לחיבור מתמיד 
המבדילים ביננו. צפייה לבית המקדש שבו קרובנות התמיד היו מכפרים על העוונות 
של אותו היום. וכמו שהובא במדרש רבה )במדבר כא( 'מעולם לא הי' אדם בירושלים 
הערבים  בין  ושל  שבלילה,  עבירות  על  מכפר  שחר  של  תמיד  כיצד?  עוון.  ובידו 
יותר. רוחני  לעולם  לצפות  צריכים  אנחנו  לכך  ביום'.  שנעשו  עבירות  על  מכפר 

ולהבין את הדברים היטב, אביא מה שראיתי שהובא מספר 'שלמים מציון', הכולל 
את דברי תורתו של הגאון הרב בן ציון פלמן זצ"ל, ושם מובאים דברים שנהג לומר 

בימי בין המצרים. וכך סיפר.

"מעשה באדם עני ואביון, שבקושי רב הצליח להביא כל יום טרף לביתו". "יום 
יום היה מכתת רגליו בעבודות שונות ומשונות, כדי להרוויח מעט כסף שיספיק לו 

ולבני ביתו לצורכי אותו היום".

שאפשר  הגרלה  כרטיס  ולקנות  מזלו,  את  לנסות  העני  החליט  אחד  "יום 
לעשיר  בו  להתהפך  יכול  הוא  אחד  שביום  מאוד,  גדול  כסף  בסכום  בו  לזכות 

ע"פ 20 דק' קודם השקיעה
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המשך בעמ' 4...



שאלה: האם דין ניצוק חיבור נאמר לגבי מים אחרונים וממילא 
למים אחרונים  יחשבו  על אצבעותיו  כל המים שמזג מהבקבוק 

ויפסלו גם למים אחרונים וכן לשאר דברים.
אחרונים  מים  דין  לגבי  חיבור  ניצוק  דין  אומרים  אין  תשובה: 
יש  ולגבי אם מותר לשתותם  ונפסלו.  נטמאו  לא  וממילא המים 

להימנע מכך אם נטל ישירות מהבקבוק. 
דהיינו  חיבור  ניצוק  דין  שיש  מצינו  עניינים  כמה  לגבי  כידוע  ביאורים: 
כשיש רצף המחבר בין כלי עליון לכלי תחתון הדבר נחשב לחיבור וכאילו 
הם אחד. ולענייננו לגבי מים אחרונים ודאי שלא אומרים ניצוק חיבור לגבי 
זה והגע בעצמך אם היה ניצוק חיבור יש לאסור כל מימות שבעולם לשתיה 
אם נטל ידיו מהברז שהרי יש חיבור בין המים אחרונים לכל המים שבצינור 
הברז. ורק לגבי שיירי מי נטילת ידיים ביציאה מבית הקברות אומרים דין 

של ניצוק חיבור .
ורק מצינו שיש שהקפידו שלא לשתות מים משיריים של מים שעשו בהם 
מים אחרונים כמבואר בגמ' הוריות דף יג: שהשותה משיירי רחיצה משכח 
שצריך  כתב  ח'  סעי'  קפג'  בסי'  פאפו(  )ר"א  לאלפים  בחסד  וגם  לימודו. 
ליזהר בזה. ועיין בספר תשובות והנהגות ח"ב סי' קיד' שמזיק לזכרון והביא 
כמה  עוד  והביא  כפירה  הרהורי  מביא  זה  שדבר  קיצוש"ע  על  נזר  אבני 
צדיקים וקדושי עליון ששימוש בכלי שעשו בו מים אחרונים מסוכן לכמה 

מחלות. ועיין שו"ת אליבא דהילכתא ח"א עמ' פח' מה שהארכנו בזה. 

ענייני נטילת ידיים

ידיים.  לנטילת  כשרים  האם  מלאכה  בהם  שעשו  מים  שאלה: 
רותחים  במים  הדין  ומה  דגים.  בהם  שהוביל  במים  הדין  ומה 

־בגומי לחמם גופו האם נחשבים למים שעשו בהם מלאכה שפ
סולים לנטילת ידיים.

תשובה: מים שעשו בהם מלאכה פסולים לנטילת ידיים. ומים 
לא  המים  אם  ימותו  שלא  לשומרם  חיים  דגים  בהם  שהוביל 
הסריחו כשרים נטילת ידיים. ומים שהיו בגומי לחימום הגוף 

פסולים לנטילת ידיים.
ביאורים: בשו"ע בסי' קס' סעי' ב' נפסק עשה במים מלאכה או ששרה 
בהם פתו אפילו נתכוין לשרות בכלי זה ונפל לשני פסולים ואם צינן יין 
או  מודחים  כלים  היו  ואם  פסולים  כלים  בהם  הדיח  ואם  פסולים  במים 
כיון שנשתנו מתורת  ג'  והטעם לכך כתב המג"א בס"ק  חדשים כשרים. 

מים והביא מהר"ל בן חביב שנעשו כשופכין ולכן פסולים לנטילת ידיים.
ולגבי מים שהובילו בהם את הדגים כתבו המג"א והמ"ב בס"ק ט' לגבי יין 
צונן שנתנו לתוך המים רק שלא יתחמם מחום השמש המים כשרים והוא 
הדין אם נתן בתוכן דגים חיים שלא ימותו שכל זה לא נקרא מלאכה שאין 
המים פועלים בהם רק ששומרים אותם. ואפילו אם מת הדג אחר כך לא 

־נפסלו המים. וכתב בכה"ח ס"ק יג' דוקא שהמים שהדגים היו בהם לא הס
ריחו )ואף שדבריו לגבי דגים מתים אבל בפשטות לא נראה שיש הבדל(.

ולגבי מים שהיו בגומי לחימום )גרבה( כתב הפמ"ג בא"א בסי' תנה' ס"ק 
יט' לגבי כלי העשוי מבדיל שמחממים בו מים לרגליים ונשאר בצ"ע אם 
נחשב למלאכה ופסול לנטילת ידיים. ונראה לענ"ד מזה שכתב מרן שם 
אפילו צינן יין במים פסל אותם לנטילת ידיים קל וחומר זה שעשוי לחמם 

גופו שיהיה פסול ושמחתי שכ"כ בשו"ת מנח"י ח"ב סי' נא'. 

הכנת בגדים מכובסים ביום שישי| היות ובתשעה באב אסור ללבוש בגדים מכובסים, 
לכן יש להכין בגדים מערב שבת כדי שיוכל ללבשם מיד עם צאת השבת. ואם לא הכין 
בגדים מערב שבת, יפשוט בלילה את הבגד שלבש מערב שבת, וישמרנו לצורך מוצאי 
שבת, ובבוקר ילבש בגד אחר )חזו"ע עמוד רכט | וכל זה נוגע רק לבני ספרד, אך בני אשכנז אסורים בלבישת 

בגדים מכובסים כל תשעת הימים(.

במנחה של שבת )שו"ע  'צדקתך'  אומרים  אין  במוצאי שבת  באב שחל  צדקתך| תשעה 
סימן  תקנט-א | והטעם משום שתשעה באב נקרא מועד דכתיב 'קרא עלי מועד לשבור בחורי'(.

לימוד תורה בשבת| יש שכתבו שלא ללמוד תורה בערב תשעה באב מחצות היום ואילך 
כי אם בדברים המותרים ללמוד בתשעה באב. ואף בשנה זו כשחל תשעה באב בשבת 
ונדחה ליום ראשון, אין ללמוד תורה בשבת, ומטעם זה אין אומרים פרקי אבות בשבת 
זו )רמ"א תקנ"ג ב | וביאר ה"חתם סופר" בסימן קנו הטעם שנהגו להחמיר כן, לפי שכל מה שלומד מחצות היום, עדין 
ונכנס לתשעה באב כשהוא שמח. וכ"כ בספר "בגדי ישע" על מה שנהגו להחמיר  מחשבתו והרהורו על  מה שלמד, 
בלימוד תורה גם בשבת אחר חצות.( והסכימו הרבה אחרונים לדברי הרמ"א אפילו אם חל תשעה 
באב בשבת וכל שכן אם חל תשעה באב בימות החול שאין ללמוד תורה בערב תשעה 

באב אחר חצות היום.

אמנם כמה מהאחרונים פקפקו מאד על המנהג הזה ובראשם המהרש"ל והעיד על עצמו 
שלמד תורה אחר חצות היום, והתיר בזה גם לאחרים. וגם הגר"א בביאורו כתב שחומרא יתירה היא. 
וכ"כ החיי אדם, וכן המאמר מרדכי בספרו האריך בזה וכתב שהוא מביא  לידי ביטול תורה אצל הלומדים שמתרשלים 
ללמוד דברים המותרים בתשעה באב, משום שאין אדם לומד אלא מה שלבו חפץ, וע"כ דעתו להקל בזה, וכתב שכן 
היה הוא נוהג . ולהלכה פסק המשנה ברורה )סק"י( שאם חל תשעה באב בחול המיקל ללמוד 
אין מוחים בידו, אבל אם חל בשבת כמו שחל בשנה זו יש לסמוך להלכה לכתחילה על 
המקילים.] יש לציין שדעת הגרי"ש אלישיב זצ"ל  שלמעשה מי שיכול ללמוד את הדברים המותרים בתשעה באב מן 
הראוי שלא ילמד מחצות, וכל שכן בלימוד ברבים בפרהסיה שאין לשנות מדברי הרמ"א, אלא א"כ בלא השיעור משתתפי 

השיעור לא ילמדו כלל, שאז יש לקיים את השיעור כרגיל )אשרי האיש עמוד תעז([.

וכתבו האחרונים שבזה כולם  | כתב הרמ"א )תקנג -ב( שאין לטייל בשבת,  טיול בשבת 
מודים שאף אם חל ערב תשעה באב בשבת לא יטייל, אבל אם חל תשעה באב בשבת לא 

יטייל כל היום )ברכ"י אות ה| שע"ת שם| כה"ח ס"ק כ(.

תרופות להקלת הצום | אין לקחת תרופות בשבת להקלת הצום משני טעמים: א. מפני 
שזה נחשב תרופה האסורה בשבת למי שאינו חולה )שגם ויטמינים נחשבים לתרופה לענין זה |יש 
לציין שטעם זה אינו מוסכם להרבה פוסקים שהתירו לקחת ויטמינים בשבת.( ב. כיון שאין זה מאכל הראוי 

לאכילה ממילא נחשבת  לקיחתו כהכנה משבת לחול.)הגרי"ש אלישיב אשרי האיש(.

הכנת בית הכנסת לצורך הלילה | אסור להסיר הספסלים של בית הכנסת בשבת ערב 
לפי  באב,  תשעה  בליל  המתפללים  לצורך  ושטיחים  מחצלאות  ולפרוס  באב  תשעה 
שאסור להכין משבת לחול. ויש מתירים לעשות כן בבין השמשות של מוצאי שבת )חזו"ע 

עמוד שלג(.

ההנהגה בצאת השבת | בשבת זו רשאי אפילו בסעודה שלישית לאכול בשר, ולשתות יין, 
ומעלה על שולחנו כסעודת שלמה בשעתו, ויפסיק מאכילתו חמש דקות לפני השקיעה. 
)שו"ע ורמ"א תקנ"ב –י(. ובבתי הכנסת ראוי להכריז ולהודיע לציבור, שתפילת ערבית במוצאי 
שבת שחל בו תשעה באב, תהיה רק לאחר חצי שעה ויותר, מזמן שקיעת החמה, ולא 
קודם. ובכך תהיה אפשרות לקהל להחליף בגדי שבת בבגדי חול, ולחלוץ נעלי העור 
שברגליהם, כעשרים דקות לאחר השקיעה, ויבואו להתפלל בליל תשעה באב בבגדי חול 

ובנעלי בד המותרים בתשעה באב )יחו"ד ח"ה  לח(.

על  מברך  ואינו  הכוס,  על  מבדיל  אינו  שבת  במוצאי  באב שחל  תשעה  | ליל  הבדלה 
הבשמים, ומברכים בבית הכנסת על הנר "בורא מאורי האש" כדי שלא יהנה מן האור 
מבלי לברך,)שו"ע תקנו-א(. ונכון שהשליח ציבור יברך  בקול רם ברכת "בורא מאורי האש" 
קודם מגילת איכה ויכוון להוציא את הקהל ידי חובתן. והנשים יברכו לעצמן על הנר 
ברכת בורא מאורי האש. )חזו"ע עמוד שלה, שמג(.ולדעת הביאור הלכה )רצו –ח( שנשים אינן 
מברכות "ברכת הנר לעצמן", טוב שהבעל יברך על הנר בבית, ויוציא את אשתו ובני 

ביתו, קודם שיצא לבית הכנסת )פסקי תשובות(.

| תשעה באב שחל בשבת ונדחה ליום ראשון בעל הברית  סנדק או מוהל בצום דחוי 
אינו משלים תעניתו מפני שיום טוב שלו הוא )שו"ע תק"ט –ט(. אלא יבדילו לאחר חצות, 
ורשאים לאכול ולשתות, אך לא יעשו סעודה גדולה כדרך שעושים בשאר ימים. ובכלל 
ס"ק  ברורה  משנה  קכו|  סימן  שו"ע  קיצור  קל"ה  כלל  והסנדק,)ח"א  והמוהל,  ואמו,  הבן,  אבי  ההיתר 
לו( ויש אומרים שאין לסמוך ולהתיר לאכול רק לאבי הבן בלבד )שו"ת היעב"ץ ח"ב סימן כג| 
כה"ח ס"ק עא(. ודווקא בצום דחוי הדין כן, אבל אם לא  היו הצום דחוי צריכים להשלים, 
ולאו דווקא תשעה באב אלא אף שאר כל הצומות אם אינן דחויים צריכים להשלים את 

התענית. )משנה ברורה ס"ק  לה -לז(.

'דיני תשעה באב שחל בשבת'

המשך בעמ' 4...



תשעת הימים שלפני תשעה באב המזכירים את חורבן בית המקדש, העיקו כענן 
כבד על חצרו של רבי ברוך, שבדרך כלל היתה שרויה באוירה של שמחה פנימית. 

גם יוסלה, אחד החסידים הצעירים ביותר. שהיה עליז תמיד, ניסה הפעם לגרש 
מעל שפתיו את הניגונים העליזים, אותם הוא היה מזמזם שעה שהיה לומד רכון 

על ספר. לפעמים היה משמיע זמזום בהיסח הדעת, עד שחבריו הזהירוהו לאמר: 
יוסלה יוסלה, כבר שכחת מה שרבינו אמר, שאין שירה ושמחה, עד שיעברו תשעת 

הימים...

בימים עצובים אלה של אבל על אובדן בית המקדש, לא היה רבי ברוך מוכן 
לראות איש מחסידיו ושמועה אמרה, כי הוא יצא לערוך “גלות”, כדי להרגיש את 
טעמה האמיתי של הגלות המרה, שאבותינו הרגישו אחרי החורבן, כאשר נלקחו 

בהמוניהם לרומי ונמכרו לעבדים. לאחר מכן הוא היה מופיע בפתח חדרו ערב 
תשעה באב, מוכן ומזומן לקרוא את מגילת איכה.

גם הפעם נעלם רבי ברוך מאז תחילת תשעת הימים ואיש מחסידיו לא ראה אותו. 
האמת היא, כי גם אם היו רואים אותו לא היו מזהים אותו, יען כי הוא התחפש 

בבגדיו של בעל עגלה, והיה נוהג בעגלה וסוסים ברחבי המדינה. הוא לעולם לא 
התחפש אותו הדבר פעמיים, כדי להבטיח שאיש לא יזהה אותו. הפעם הוא העדיף 

את ההסוואה של בעל עגלה, משום שחש חולשה ברגליו.

בהיותו עומד ליד העגלה שלו, כבעל עגלה לכל דבר, נגש אליו אציל פולני ושכר 
אותו לנסיעה, לעיר שהיתה במרחק של כ-70 ק”מ ממקום מגוריו של רבי ברוך. 

בעל העגלה המסווה עשה חשבון כי הזמן יספיק לו בדיוק להגיע לשם ולחזור לפני 

תשעה באב, כשלרשותו עומד יום נוסף, למקרה של עיכובים כלשהם.

רבי ברוך יצא לדרך, כשלצידו האציל הפולני, הוא נסע בדרכים המאובקות, מתעלם 
בשקט מהערותיו העוקצניות של הנוסע שלו, נאנח עמוקות למראה המאמצים 

הגדולים, שהסוסים הזקנים עשו, כדי לסחוב את העגלה וסובל בשקט את קפיצותיה 
של העגלה, כאשר הגלגלים עלו על אבן, או שקעו בבוץ. הם בילו שני לילות 

בפונדקים שלצידי הדרך. מובן מאליו, שלרבי ברוך “בעל העגלה” לא היה חדר 
כמו לאציל לשכב בו, אלא הוא נאלץ לישון על הקש באורווה, ליד הסוס שלו. הוא 
התעורר מוקדם והניח תפילין, מיד כאשר נראו קרני השמש הראשונות. בצורה כזו 

הוא היה מסוגל לצאת לדרך מוקדם בבוקר.

שום דבר מיוחד לא קרה בדרכם אל העיר, זולת הקשיים ואי-הנוחות שהם בדרך 
כלל מנת חלקו של כל בעל עגלה. אולם בלילה הראשון בדרכם חזרה, השתכר 

האציל בפונדק שבו התאכסנו, ולפני ששכב לישון פטפט באזני רבים על העסק 
הטוב שעשה בעיר. כרגיל במקרים כאלה היו נוכחים במקום אנשים, שרק חיכו 

להזדמנות כזו, והיו “מוכנים” לטפל בנוסע העשיר ו”לשחרר” אותו מהכסף אשר 
בכיסו. למחרת בבוקר, כאשר רבי ברוך קם והעיר גם את הנוסע שלו, הוא נאלץ 
להלביש אותו במו ידיו ולשאת אותו אל העגלה, משום שהלה היה עדיין שיכור.

מיד אחרי שעזבו את הפונדק, היה עליהם לעבור ביער עבות שנפש חיה לא היתה בו 
באותה שעה. ככל שהעין ראתה, לא היו לא עגלה ולא אנשים, כי השמש רק החלה 
לזרוח. לפתע, מבלי שידע מה קורה, זרק מישהו שק על ראשו של רבי ברוך. כאשר 
חזרה אליו הכרתו, מצא את עצמו רבי ברוך קשור אל עץ וממולו האציל היה קשור 

אף הוא אל עץ, אולם נראה היה כי ההוא עדיין מחוסר הכרה.

אלמלא החבל שהחזיק אותו אל העץ, היה נופל על האדמה. התברר, כי השודדים 
שהתנפלו עליהם, הריקו את כיסיהם וגם הסוס והעגלה נעלמו כלא היו. רבי ברוך 
הבחין בדשא בתפילין שלו, אשר לשודדים לא היה כנראה חפץ בהם וכן בסידור 

הקטן שלו, אשר בלעדיו הוא לא היה עושה צעד. ליבו התמלא שמחה בראותו את 
התפילין והסידור והוא הודה להשם, שהציל אותו ממוות.

המסע של רבי ברוך

אשר לאציל, הצליח רבי ברוך לפתוח את קישורי החבלים שלו. אולם 
הלה לא פתח את עיניו, ושכב על האדמה כאילו אין בו רוח חיים. רק 

פעולה חלשה של דופק העידה על כך שהאיש לא שבק חיים.

רבי ברוך יכול היה בקלות לעזוב את האיש, שוכב באשר הוא שוכב, 
ולהגיע בעצמו למקום ישוב. אולם דבר כזה לא עלה על דעתו כלל. 

הוא הסתובב קצת, כדי לחפש מים ולרחוץ את פניו של האציל במטרה 
לעוררו לחיים. לאחר שעות אחדות התחיל האציל להתעורר מעילפונו. 

כאשר התעורר סוף סוף, שאל את רבי ברוך בתדהמה: “מה קרה? 
מה הענינים? מדוע אנחנו יושבים כאן, במקום לשבת בעגלה ולנסוע 

הביתה”?

בקול שקט, כשהוא מחקה את בעל העגלה הצייתן והנבער, סיפר לו רבי 
ברוך את מה שקרה להם. כאשר הזכיר את העובדה שהם נשדדו, קפץ 

האציל כנשוך נחש וצעק : “כספי! היכן כספי, עשרת אלפים הרובלים 
שהיו בכיסי?” הוא צעק ויילל ונראה היה כאילו שהוא יוצא מדעתו 

מרוב צער על אובדן הכסף. עבר זמן מה עד שרבי ברוך הצליח להרגיע 
אותו איכשהו והאציל ישב על האדמה ונעץ את מבטו בנקודה מסויימת, 

כאילו ביקש למצוא את כספו האבוד שם. אחרי זמן מה הוא הגניב 
מבטים חשדניים לעבר רבי ברוך, אולם הלה לא הבחין בזה כלל, כי 

היה שקוע בתפילה.

“האם אתה מספיק חזק עכשו, כדי שתוכל ללכת אתי”? – שאל רבי 
ברוך את האציל, כאשר גמר להתפלל – “ייתכן שאין אנחנו רחוקים 
מהפונדק ונוכל לחזור לשם ברגל, או לפחות נוכל להגיע לכביש, או 

ליישוב כלשהו”.

הם החלו ללכת לאט לאט, אולם לא הרחיקו עד ששמעו קולות שבאו 
מקבוצה של ציידים שעברה במקום. לשמחתו של האציל לא היה גבול, 

כאשר גילה בין הציידים כמה מידידיו. מיד הוא סיפר להם את מה 
שקרה ומיד הוסיף, כי הוא חושד בבעל העגלה, שהוא שיתף פעולה עם 
השודדים. שאלמלא כן כיצד יכלו הם לדעת, שאני נושא עמי סכום כסף 

כה גדול? – שאל האציל.

“הבה נירה בו!” – הציע אחד הציידים, אולם ראש הקבוצה, אציל 
קשיש, סבר אחרת. הוא הציע, לקשור את בעל העגלה אל עץ ולחכות. 

“אם הוא באמת אחד מהשודדים, הרי שיבואו חבריו לעזור לו. ואם לא 
– שה’ יעזור לו”.

“אכן יעזור לי ה’” – חשב רבי ברוך בלבו, לאחר שקבוצת הציידים 
עזבה אותו לנפשו. הלילה ירד וביער לא היתה נפש חיה חוץ ממנו. רק 

הירח האיר קלושות מבעד לעצי היער העבותים.

כנראה שעכשיו חצות הלילה – אמר לעצמו רבי ברוך, כאשר הירח היה 
בדיוק מעל לראשו ובדמעות חמות, שנגרו על לחיו, הוא החל לאמר 
“תיקון חצות”, לזכר חורבן בית המקדש, דבר שהיה רגיל לאמרו כל 

לילה. ואכן מעולם לא הרגיש כל כך עמוקות את הצער העמוק של 
הגלות, כמו בשעה זו של צער ויסורים. כאילו כל היער הדהד עתה את 
קולו, כאשר אמר את פרקי התהילים, מעומק ליבו הנשבר. ומוזר, ככל 

שהמשיך באמירת התיקון, עם כל מילה נוספת, שבה התקווה וקנתה 
שביתה בליבו. היה זה כאילו כל עצי היער הצטרפו למקהלה אחת 
גדולה של מקוננים על חורבן בית המקדש וכאילו הירח והכוכבים 

מלמעלה מנסים לרמוז לו, שהנה הנה קרובה הישועה לבוא.

“היי אתה שם, חכה רגע!” – הקול הנמוך, שהפסיק את תפילתו של 
רבי ברוך, היה של האציל הזקן ראש קבוצת הציידים, שהתנגד קודם 
לכן שירו בו. רבי ברוך הביט לכיוון שממנו בא הקול וראה את האיש 
מתקרב אליו. כשהוא מלווה קבוצת אנשים. “רציתי לראות מה קרה 

לך. איכשהו לא האמנתי שאתה זה היית מי ששדד את ידידינו הטפש. 
בינתיים הם תפשו את השודדים בפונדק, שבו ביליתם את הלילה הקודם 

והם סיפרו לנו, שהידיד שלנו פיטפט על הסכום הגדול שהוא נושא 
עמו, בהיותו שתוי. לכן חזרתי הנה, כדי לעזור לך”.

מעומק לבו הודה רבי ברוך לה’ על הישועה שבאה כהרף עין. האציל 
הזקן נתן לו סוס ובלווית אחד המשרתים שלו שלח אותו הביתה. היה 

תשעת הימים שלפני תשעה באב המזכירים את חורבן בית המקדש, העיקו כענן 
כבד על חצרו של רבי ברוך, שבדרך כלל היתה שרויה באוירה של שמחה פנימית. 

גם יוסלה, אחד החסידים הצעירים ביותר. שהיה עליז תמיד, ניסה הפעם לגרש 
מעל שפתיו את הניגונים העליזים, אותם הוא היה מזמזם שעה שהיה לומד רכון 

על ספר. לפעמים היה משמיע זמזום בהיסח הדעת, עד שחבריו הזהירוהו לאמר: 
יוסלה יוסלה, כבר שכחת מה שרבינו אמר, שאין שירה ושמחה, עד שיעברו תשעת 

הימים...
בימים עצובים אלה של אבל על אובדן בית המקדש, לא היה רבי ברוך מוכן 

לראות איש מחסידיו ושמועה אמרה, כי הוא יצא לערוך “גלות”, כדי להרגיש את 
טעמה האמיתי של הגלות המרה, שאבותינו הרגישו אחרי החורבן, כאשר נלקחו 

בהמוניהם לרומי ונמכרו לעבדים. לאחר מכן הוא היה מופיע בפתח חדרו ערב 
תשעה באב, מוכן ומזומן לקרוא את מגילת איכה.

גם הפעם נעלם רבי ברוך מאז תחילת תשעת הימים ואיש מחסידיו לא ראה אותו. 
האמת היא, כי גם אם היו רואים אותו לא היו מזהים אותו, יען כי הוא התחפש 

בבגדיו של בעל עגלה, והיה נוהג בעגלה וסוסים ברחבי המדינה. הוא לעולם לא 
התחפש אותו הדבר פעמיים, כדי להבטיח שאיש לא יזהה אותו. הפעם הוא העדיף 

את ההסוואה של בעל עגלה, משום שחש חולשה ברגליו.

בהיותו עומד ליד העגלה שלו, כבעל עגלה לכל דבר, נגש אליו אציל פולני ושכר 
אותו לנסיעה, לעיר שהיתה במרחק של כ-70 ק”מ ממקום מגוריו של רבי ברוך. 

בעל העגלה המסווה עשה חשבון כי הזמן יספיק לו בדיוק להגיע לשם ולחזור לפני 
תשעה באב, כשלרשותו עומד יום נוסף, למקרה של עיכובים כלשהם.

רבי ברוך יצא לדרך, כשלצידו האציל הפולני, הוא נסע בדרכים המאובקות, מתעלם 
בשקט מהערותיו העוקצניות של הנוסע שלו, נאנח עמוקות למראה המאמצים 

הגדולים, שהסוסים הזקנים עשו, כדי לסחוב את העגלה וסובל בשקט את קפיצותיה 
של העגלה, כאשר הגלגלים עלו על אבן, או שקעו בבוץ. הם בילו שני לילות 

בפונדקים שלצידי הדרך. מובן מאליו, שלרבי ברוך “בעל העגלה” לא היה חדר 
כמו לאציל לשכב בו, אלא הוא נאלץ לישון על הקש באורווה, ליד הסוס שלו. הוא 
התעורר מוקדם והניח תפילין, מיד כאשר נראו קרני השמש הראשונות. בצורה כזו 

הוא היה מסוגל לצאת לדרך מוקדם בבוקר.

שום דבר מיוחד לא קרה בדרכם אל העיר, זולת הקשיים ואי-הנוחות שהם בדרך 
כלל מנת חלקו של כל בעל עגלה. אולם בלילה הראשון בדרכם חזרה, השתכר 

המסע של רבי ברוך

האציל בפונדק שבו התאכסנו, ולפני ששכב לישון פטפט באזני רבים על העסק 
הטוב שעשה בעיר. כרגיל במקרים כאלה היו נוכחים במקום אנשים, שרק חיכו 

להזדמנות כזו, והיו “מוכנים” לטפל בנוסע העשיר ו”לשחרר” אותו מהכסף אשר 
בכיסו. למחרת בבוקר, כאשר רבי ברוך קם והעיר גם את הנוסע שלו, הוא נאלץ 
להלביש אותו במו ידיו ולשאת אותו אל העגלה, משום שהלה היה עדיין שיכור.

מיד אחרי שעזבו את הפונדק, היה עליהם לעבור ביער עבות שנפש חיה לא היתה 
בו באותה שעה. ככל שהעין ראתה, לא היו לא עגלה ולא אנשים, כי השמש רק 

החלה לזרוח. לפתע, מבלי שידע מה קורה, זרק מישהו שק על ראשו של רבי ברוך. 
כאשר חזרה אליו הכרתו, מצא את עצמו רבי ברוך קשור אל עץ וממולו האציל 

היה קשור אף הוא אל עץ, אולם נראה היה כי ההוא עדיין מחוסר הכרה.

אלמלא החבל שהחזיק אותו אל העץ, היה נופל על האדמה. התברר, כי השודדים 
שהתנפלו עליהם, הריקו את כיסיהם וגם הסוס והעגלה נעלמו כלא היו. רבי ברוך 
הבחין בדשא בתפילין שלו, אשר לשודדים לא היה כנראה חפץ בהם וכן בסידור 

הקטן שלו, אשר בלעדיו הוא לא היה עושה צעד. ליבו התמלא שמחה בראותו את 
התפילין והסידור והוא הודה להשם, שהציל אותו ממוות.

אשר לאציל, הצליח רבי ברוך לפתוח את קישורי החבלים שלו. אולם 
הלה לא פתח את עיניו, ושכב על האדמה כאילו אין בו רוח חיים. רק 

פעולה חלשה של דופק העידה על כך שהאיש לא שבק חיים.

רבי ברוך יכול היה בקלות לעזוב את האיש, שוכב באשר הוא שוכב, 
ולהגיע בעצמו למקום ישוב. אולם דבר כזה לא עלה על דעתו כלל. 

הוא הסתובב קצת, כדי לחפש מים ולרחוץ את פניו של האציל במטרה 
לעוררו לחיים. לאחר שעות אחדות התחיל האציל להתעורר מעילפונו. 

כאשר התעורר סוף סוף, שאל את רבי ברוך בתדהמה: “מה קרה? 
מה הענינים? מדוע אנחנו יושבים כאן, במקום לשבת בעגלה ולנסוע 

הביתה”?
בקול שקט, כשהוא מחקה את בעל העגלה הצייתן והנבער, סיפר לו רבי 

ברוך את מה שקרה להם. כאשר הזכיר את העובדה שהם נשדדו, קפץ 
האציל כנשוך נחש וצעק : “כספי! היכן כספי, עשרת אלפים הרובלים 

שהיו בכיסי?” הוא צעק ויילל ונראה היה כאילו שהוא יוצא מדעתו 
מרוב צער על אובדן הכסף. עבר זמן מה עד שרבי ברוך הצליח להרגיע 

אותו איכשהו והאציל ישב על האדמה ונעץ את מבטו בנקודה מסויימת, 
כאילו ביקש למצוא את כספו האבוד שם. אחרי זמן מה הוא הגניב 

מבטים חשדניים לעבר רבי ברוך, אולם הלה לא הבחין בזה כלל, כי היה 
שקוע בתפילה.

“האם אתה מספיק חזק עכשו, כדי שתוכל ללכת אתי”? – שאל רבי 
ברוך את האציל, כאשר גמר להתפלל – “ייתכן שאין אנחנו רחוקים 
מהפונדק ונוכל לחזור לשם ברגל, או לפחות נוכל להגיע לכביש, או 

ליישוב כלשהו”.

הם החלו ללכת לאט לאט, אולם לא הרחיקו עד ששמעו קולות שבאו 
מקבוצה של ציידים שעברה במקום. לשמחתו של האציל לא היה גבול, 

כאשר גילה בין הציידים כמה מידידיו. מיד הוא סיפר להם את מה 
שקרה ומיד הוסיף, כי הוא חושד בבעל העגלה, שהוא שיתף פעולה עם 
השודדים. שאלמלא כן כיצד יכלו הם לדעת, שאני נושא עמי סכום כסף 

כה גדול? – שאל האציל.

“הבה נירה בו!” – הציע אחד הציידים, אולם ראש הקבוצה, אציל 
קשיש, סבר אחרת. הוא הציע, לקשור את בעל העגלה אל עץ ולחכות. 

“אם הוא באמת אחד מהשודדים, הרי שיבואו חבריו לעזור לו. ואם לא 
– שה’ יעזור לו”.

“אכן יעזור לי ה’” – חשב רבי ברוך בלבו, לאחר שקבוצת הציידים 
עזבה אותו לנפשו. הלילה ירד וביער לא היתה נפש חיה חוץ ממנו. רק 

הירח האיר קלושות מבעד לעצי היער העבותים.

כנראה שעכשיו חצות הלילה – אמר לעצמו רבי ברוך, כאשר הירח היה 
בדיוק מעל לראשו ובדמעות חמות, שנגרו על לחיו, הוא החל לאמר 
“תיקון חצות”, לזכר חורבן בית המקדש, דבר שהיה רגיל לאמרו כל 

לילה. ואכן מעולם לא הרגיש כל כך עמוקות את הצער העמוק של 
הגלות, כמו בשעה זו של צער ויסורים. כאילו כל היער הדהד עתה את 
קולו, כאשר אמר את פרקי התהילים, מעומק ליבו הנשבר. ומוזר, ככל 

שהמשיך באמירת התיקון, עם כל מילה נוספת, שבה התקווה וקנתה 
שביתה בליבו. היה זה כאילו כל עצי היער הצטרפו למקהלה אחת גדולה 

של מקוננים על חורבן בית המקדש וכאילו הירח והכוכבים מלמעלה 
מנסים לרמוז לו, שהנה הנה קרובה הישועה לבוא.

“היי אתה שם, חכה רגע!” – הקול הנמוך, שהפסיק את תפילתו של רבי 
ברוך, היה של האציל הזקן ראש קבוצת הציידים, שהתנגד קודם לכן 

שירו בו. רבי ברוך הביט לכיוון שממנו בא הקול וראה את האיש מתקרב 
אליו. כשהוא מלווה קבוצת אנשים. “רציתי לראות מה קרה לך. איכשהו 

לא האמנתי שאתה זה היית מי ששדד את ידידינו הטפש. בינתיים הם 
תפשו את השודדים בפונדק, שבו ביליתם את הלילה הקודם והם סיפרו 

לנו, שהידיד שלנו פיטפט על הסכום הגדול שהוא נושא עמו, בהיותו 
שתוי. לכן חזרתי הנה, כדי לעזור לך”.

מעומק לבו הודה רבי ברוך לה’ על הישועה שבאה כהרף עין. האציל 
הזקן נתן לו סוס ובלווית אחד המשרתים שלו שלח אותו הביתה. היה זה 

מאוחר בלילה, כאשר רבי ברוך הגיע ומצא את חסידיו יושבים ומצפים 
לו. הם כבר כמעט שהשלימו עם הרעיון שהוא לא יבוא והנה שמעו קול 

פרסות סוסים ונכנס רבי ברוך כשלידו משרתו של האציל. באותו לילה 
אמרו רבי ברוך וחסידיו את מגילת איכה והקינות של תשעה באב, מתוך 

כוונות עמוקות, כפי שלא עשו זאת מעולם קודם לכן.

בשבת שלאחר תשעה באב, שבת “נחמו”, התוועד רבי ברוך עם חסידיו 
ואמר להם: “עד מהרה ישלח לנו ה’ את משיח צדקנו, שישחרר אותנו 

מהגלות. וככל שהלילה חשוך יותר, כך יאיר השחר באור יקרות”.



והגיע  המדובר,  הכרטיס  את  קנה  עשה,  כך  למעשה  ממחשבה  ואכן  גדול. 
שתשמור  ממנה  וביקש  לאשתו,  הזה  הכרטיס  את  הראה  בבית  לביתו.  עימו 
תועלת. הרבה  להם  להביא  שיכול  חשוב  כרטיס  שהוא  משום  מאוד,  עד  עליו 

"האשה עשתה כמצוות בעלה, והניחה את הכרטיס בארון העליון שבבית שיהא מונח 
שם למשמרת", 

"יום אחד בשעת הצהרים, האמא היתה עסוקה בעיסוקיה, והילדים שהיו בבית חיפשו 
מעניין. חפץ  איזה  אחר  לתור  כדי  הארונות  את  ופתחו  עימו,  להתעסק  מעניין  משהו 

רואה  הוא  ולהפתעתו  העליון  הארון  את  ופתח  עליו  עלה  כיסא,  לקח  מהילדים  "אחד 
מהציור  התפעל  הילד  מרשים.  מאוד  ציור  עליו  שמצויר  ויפה,  גדול  כרטיס  שם 
סביבו,  התקבצו  כולם  הילדים  במשחקיו.  עימו  לשחק  כדי  הכרטיס  את  ולקח  הזה, 
וכהנה. וכהנה  והתחילו לשחק בכרטיס, להעתיק את הציור שמצויר בו, לצבוע אותו, 

"פתאום, באמצע המשחק הילדים לא נזהרו כראוי, והכרטיס נפל לתוך התנור שדלק 
בפינה, וברגע אחד נשרף כולו והפך לכמה פרורי אפר.

"הילד שלקח את הכרטיס הצטער מאוד על הציור היפה שאבד, ומרוב צער התחיל 
לבכות. הילדים הקטנים שראו את אחיהם הגדול בוכה, הבינו שצריך עכשיו לבכות, 

ולפיכך התחילו גם הם לבכות.

"האמא שלא הבחינה כל אותה העת במעשיהם, כששמעה את הילדים בוכים הזדרזה 
מיד לבדוק מה קרה להם. וכשסיפרו לה על הכרטיס עם הציור היפה שהורידו מלמעלה 
והוא נשרף, הבינה שמדובר בכרטיס היקר שבעלה ביקש ממנה לשמור עליו. ואם הוא 
הכרטיס. שריפת  על  לבכות  התחילה  היא  וגם  חשוב,  משהו  שהפסידו  כנראה  נשרף 

"ובדיוק באותו זמן, האבא הלך לבדוק איזה כרטיס זכה בהגרלה, ולהפתעתו הוא רואה 
שהכרטיס שלו עלה בגורל, וזכה בסכום כסף עצום שיכול להפוך את מצבו מחושך לאור. 
הוא התחיל לרוץ בשמחה לביתו כדי להביא את הכרטיס. הוא נכנס לבית, והוא רואה 
ומיד  את כולם בוכים, וכששאל מה קרה, הבין שהכרטיס של ההגרלה נשרף באש... 
גם הוא התחיל לבכות... על האובדן הגדול שהפסיד עתה בשריפת הכרטיס שזכה...

בוכה   - זה  אחרת.  מסיבה  אחד  כל  "אבל  בוכים",  שכולם  למעשה,  "יוצא, 
בוכה   - זה  שאבד,  היקר  הכרטיס  על  בוכה   - זה  שאבד,  היפה  הציור  על 
האבא,  זה   - בוכה  הוא  מה  על  ומבין  שבוכה,  היחיד  אבל  בוכים,  כולם  כי 
בשריפתו. עתה  הפסיד  וכמה  שווה  היה  הוא  כמה  הכרטיס,  תוכן  את  שמבין 

"אותו הדבר הוא בענין האבלות והבכי על חורבן בית המקדש", עובר הרב לבאר את 
שבוכים  יש  הבית,  לבנין  שהיה  החיצוני  והדר  ההוד  על  שבוכים  כאלו  "יש  הנמשל. 
והאסונות  הצרות  בשל  שבוכים  יש  הבית,  בחורבן  הפסיד  ישראל  שכלל  הכבוד  על 
בוכים"  כולם  כי  ובוכים  כלום  מבינים  שלא  ויש  אנו,  ימינו  עד  ישראל  שסובלים 

זכו  ישראל  כלל  וטהרה  קדושה  של  דרגות  איזה  מתבונן  המשכיל,  האיש  "אבל 
בחורבן  הפסידו  זה  וכל   - ונתעלו  עלו  רוממות  לאיזה  קיים,  המקדש  בית  כשהיה 
שהפסדנו  האמיתי  ההפסד  את  שמבין  אמיתי  הוא  והצער  הבכי  ואצלו  הבית. 
ע"כ. לבכות".  מה  על  הללו,  בימים  להתבונן  צריך  זה  ועל  הבית.  בחורבן 

והביאה  התוספתא  של  והנחמה  העידוד  דברי  את  לשכוח  לנו  אל  אכן 
עתידים  האלה  הצומות  "כל  וז"ל:  ט'(  תענית  הלכות  תורה  )משנה  הרמב"ם  גם 
המשיח".  לימות  ושמחה  ששון  וימי  טובים  ימים  ולהיות  להבטל 

דווקא הימים בהם כל כך נצטערנו וציפנו יותר ויותר לבניין בית המקדש והגאולה השלימה, 
הם יהפכו לימי ששון ושמחה וימים טובים. הצפייה והתקווה לגאולה הם הזרעים לימים 
הגדולים הללו. יהי רצון שנזכה לגאולה השלימה, ועיננו תחזינה בשוב ה' לציון ברחמים אמן!

'הלכה בראי הפרשה' המשך מעמ' 2'דבר הרב'  המשך מעמ' 1

חולה בהבדלה | חולה שצריך לאכול בתשעה אב, ייעשה הבדלה 
במוצאי שבת, ובני ספרד נוהגים להבדיל על היין, אף שהוא 
יום תשעה באב. ואם קשה לו לשתות יין יכול להבדיל על בירה 
אפילו שחורה, ואם אינו יכול לשתות מלא לוגמיו יאכל בלא 
הבדלה, ורבים מבני אשכנז נוהגים בכל אופן להבדיל על בירה 
בלבד )אור לציון| שו"ת מנחת יצחק ח"ח סימן ל| שו"ת שבה"ל ח"ז סימן עז | שש"כ 

פס"ב סעיף מו(.

א',  ביום  שחל  באב  בתשעה  שאוכל  שקטן  אומרים  יש  קטן | 
אינו מבדיל לעצמו, וכן המנהג )הגרי"י קנייבסקי זצ"ל (. ויש אומרים 
לחינוך  הגיע  דאם  לציון  האור  דעת  אכילתו )כן  קודם  לעצמו  שיבדיל 
יבדיל קודם שיאכל וכדין חולה| וכ"כ השבט הלוי ח"ז-עז| חזו"ע עמוד שנב|  וכן דעת 

הגראי"ל שטיינמן שליט"א(.

מוצאי התענית | במוצאי התענית יש להבדיל על הכוס בלבד 
ומיד לאחר התענית מותר לאכול בשר  ובלי בשמים,  נר  בלי 
ולשתות יין ולכבס ולשמוע שירים וכל יתר הנהגות האבלות 
פוקעים מיד בצאת הצום )חזו"ע עמוד תטז(.ומברכים ברכת הלבנה 

ברוב עם, )וטוב לאכול מעט קודם וללבוש נעלי עור כדי שיברך בשמחה(.

ַהְּלָבָנה  אֹור  ( ְוָהָיה  ל  פרק  הכתוב )ישעיהו  בנו  שיקויים  רצון  ויהי 
ְּכאֹור ַהַחָּמה ְואֹור ַהַחָּמה ִיְהֶיה ִׁשְבָעַתִים ְּכאֹור ִׁשְבַעת ַהָּיִמים ְּביֹום 
ֲחבֹׁש ה' ֶאת ֶׁשֶבר ַעּמֹו ּוַמַחץ ַמָּכתֹו ִיְרָּפא: בביאת משיח צדקנו, 

בקרוב, אמן.
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