
הֹוַכח ְלָחָכם ְוֶיֱאָהֶבָּך

העלון מוקדש לזרע בר קיימא אליהו בן אדלה ורבקה בת מרים
ולרפואת ר’ יצחק בן חנה, רבקה בת אסתר, פירחה בת רבקה

ִּדֶּבר  ֲאֶׁשר  ַהְּדָבִרים  "ֵאֶּלה 
ְּבֵעֶבר  ִיְׂשָרֵאל  ָּכל  ֶאל  ֹמֶׁשה 
מֹול  ָּבֲעָרָבה  ַּבִּמְדָּבר  ַהַּיְרֵּדן 

סּוף ֵּבין ָּפאָרן ּוֵבין ֹּתֶפל ְוָלָבן ַוֲחֵצֹרת ְוִדי ָזָהב" )דברים א, א(

כל אותם מ' שנה שהיה משה רועה את ישראל במדבר 
זאת  ועשה  הדברים,  אלה  זולת  קשות  איתם  דיבר  לא 
ימים קודם פטירתו כמניין תיבת  במשך שלושים וששה 
זה  היה  ישראל  את  משה  שהוכיח  המקומות  )ובשאר  "אלה" 
וכדכתיב  ישראל,  כל  את  הוכיח  וכאן  לכולם,  ולא  מהעם  לחלק 
בתחילת  הקדוש  החיים  אור  מבאר  כך  ִיְׂשָרֵאל"(.  ָּכל  "ֶאל 

הפרשה )ד"ה עוד ירצה(.

בדרך  היו  רבינו  משה  של  תוכחתו  דברי  לכך  בנוסף 
סמוך  ונעשו  יהודי,  באף  ולפגוע  לבייש  שלא  כדי  רמז 
לפטירתו כדי שלא יתביישו ישראל להרים פניהם לפניו. 

מסופר על אחד הצדיקים הקדושים )יש אומרים שהיה זה 
ר' ישראל ויזניצה, ויש אומרים שהיה זה רבי אייזל חריף( שהיה 
לפני פרוס  נימוס ודרך ארץ מופלגת,  גדול בתורה ובעל 
והלך  עיירתו  עניי  בעבור  נדבות  לקבץ  הרב  יצא  הפסח 
יחד עם הגבאי שלו לאחד העשירים הגדולים, מנהל סניף 
בנק העיירה במקצועו, שהיה ידוע ומפורסם כקמצן גדול 

שאינו נותן צדקה.

דפק הגבאי בדלת ביתו של העשיר, ומיד פתח המשרת 
והכניס את הרב פנימה ומיהר להודיע לגביר שהרב הגיע 
את  לקבל  ויצא  מכובד  חלוק  העשיר  לבש  מיד  לבקרו, 

פני הרב. 

הרב התיישב על כסא מכובד לנוכח העשיר אך לא הוציא 

דקות  עשר  במשך  ישבו  כך  מפיו,  הגה 
בדממה מוחלטת, העשיר שלא הבין את 
יודע  האם  ושאלו  לגבאי  קרא  המתחרש 

מדוע הרב הגיע לבקרו. 

"איני יודע", השיב הגבאי, "הרב ציוה עלי 
הליכתו  מטרת  הודיעני  ולא  עמו  להצטרף 

וביקורו". 

המשיך הרב לשבת עוד מספר דקות בלא 
ממקומו  קם  ולפתע  מפיו  הגה  להוציא 
והתכונן לצאת מביתו של העשיר, העשיר 

הרב  אל  פנה  להתאפק  היה  יכול  שלא 
נכנס  כבודו  הרב,  כבוד  לי  "ימחל  ושאל: 
כבודו  האם  מאומה,  לי  אמר  ולא  לביתי 

רצה משהו?"

הרב שתק ולא ענה.

"אפשר לדעת מה כבוד הרב רצה? מדוע רבינו בא אלי 
לבית?", המשיך העשיר לשאול. 

"באתי לקיים מצווה" ענה הרב, "וברוך ה' זכיתי לקיימה".

"איזו מצווה קיים כבוד הרב?" שאל העשיר.

שאמרו  חכמים  מצוות  את  "קיימתי  בחיוך:  הרב  השיב 
שכשם שמצווה לומר דבר הנשמע כך מצווה שלא לומר 
דבר שלא נשמע )יבמות סה ע"ב(, ברוך ה' זכיתי, באתי לביתך 

וקיימתי את המצווה שלא לומר דבר שלא נשמע".

נבהל העשיר ושאל את הרב: "רבי, איזה דבר לא שמעתי? 
להמשיך  רוצה  אני  "לא,  עיני".  את  ויאיר  לי  יגלה  כבודו 



בשבת,  שחל  באב  תשעה  א. 
ונדחה לאחר השבת, או שחל באחד בשבת, אוכלים בשר 
ושותים יין בסעודה המפסקת, ומעלה על שלחנו כסעודת 

שלמה המלך בשעת מלכותו. 
ואינו רשאי להמנע מאכילת בשר ושתיית יין מפני האבל. 
וצריך להפסיק סעודתו כמה דקות קודם שקיעת החמה. 

ב. מותר ללמוד תורה בערב תשעה באב אף אחר חצות 
היום, שלא אסרו תלמוד תורה אלא בתשעה באב עצמו, 
יט,  )תהילים  ֵלב  ְמַׂשְּמֵחי  ְיָׁשִרים  ה'  ִּפּקּוֵדי  שנאמר  ומשום 
אבל בערב תשעה באב,  ט(, ותשעה באב אסור בשמחה, 

בין כשחל בשבת, בין כשחל בחול, כל היום מותר עד בין 
השמשות.

העלון מוקדש לעילוי נשמת  
שמואל גד בן מיסה ז׳׳ל,  אליעזר בן רגינה ז׳׳ל ,  אברהם בן חאקי קלרה ז׳׳ל, שרה בת ציונה ז׳׳ל

לקיים את המצווה שלא לומר דבר שלא נשמע, וחושש 
אני שאם אגלה לך לא תשמע", אמר הרב. 

הפציר העשיר ברב וביקש בכל לשון של בקשה שיגלה 
לו את הסיבה שלשם כך הגיע לביתו ואת הדבר שסבור 
"ישנה  ואמר:  הרב  הסכים  ולבסוף  ישמע,  לא  שהוא 
הצליחה  שלא  העיירה  בפאתי  שגרה  מסכנה  אלמנה 
לשלם את חוב המשכנתא שלה לבנק, ומחמת שהחוב 
הצטבר החליטו להוציא את דירתה למכירה ולהשאירה 
לגור ברחוב, הייתי מבקש שכבודו ימחוק לה את החוב 

וישאיר את הדירה בבעלותה".

התפלא העשיר ואמר: "כבוד הרב, איני בעל הבנק, רק 
מנהל הסניף בעיירה, ואיני יכול לעשות זאת".

הצטער הרב ואמר: "חבל, חבל, הכשלת אותי, ביקשתי 
ממך לתת לי להמשיך לקיים את המצווה כתקנה שלא 
שאספר  בי  הפצרת  מה  בשביל  נשמע,  שלא  דבר  לומר 

לך?". 

הדבר  ניקר  אך  מהרב  העשיר  נפרד 
וגמר  הרב  את  שהכשיל  על  בליבו 
של  החוב  כל  את  לשלם  בליבו 

האלמנה מכספו הפרטי. לאחר תקופה קצרה ראהו הרב 
והודה לו רבות: "ברוך ה' שלא נכשלתי, תודה רבה שלא 
הכשלת אותי בלומר דבר שלא נשמע, אני כל כך מודה 
ישמע,  שלא  דבר  לומר  שלא  נזהר  הייתי  ימי  כל  לה', 
למצוות,  תזכה  רבה,  תודה  נשמע,  שהדבר  ה'  וברוך 

תחייה חיים ארוכים ומתוקנים לעבודתו יתברך".

ְוֶיֱאָהֶבָּך  ְלָחָכם  הֹוַכח  יב(,  ז,  )קהלת  ְבָעֶליָה  ְּתַחֶּיה  ַהָחְכָמה 
הם  בחכמה  הדברים  את  האדם  יאמר  אם  ח(,  ט,  )משלי 

ידע לעשות זאת בחכמה,  הרב  יתקבלו על לב שומעם, 
העשיר  את  וזיכה  כד(,  קד,  )תהילים  ָעִׂשיָת  ְּבָחְכָמה  ֻּכָּלם 

במצוה גדולה של צדקה ועזרה לזולת.

כולנו  ונתאחד  ישראל  בעם  חסדים  שנרבה  רצון  יהי 
ישראל  בישועת  נראה  כך  ובזכות  שלימה,  באחדות 

השלימה בקרוב בקרוב, אמן. 
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העלון מוקדש לעילוי נשמת  
שמואל גד בן מיסה ז׳׳ל,  אליעזר בן רגינה ז׳׳ל ,  אברהם בן חאקי קלרה ז׳׳ל, שרה בת ציונה ז׳׳ל

העלון מוקדש לזיווג הגון
אלעד בן אילנה, רבקה בת תקוה, דוד רחמים בן אילנה

המר  היום  באב,  תשעה  לפני  אנו  נמצאים 
בשערי  אויב  הקב"ה  שלח  בו  והנמהר 
לבין  הפליטה  שארית  והוגלתה  ירושלים 
בניה,  בלי  ישראל  ארץ  ונשארה  האומות 
ה  ְּכִאׁשָּ ָחפּוי  ְוֹראָׁשּה  יֹוֶׁשֶבת  ִהיא  ָבֶניָה  ִמְּבִלי 

ֲעָקָרה ֶׁשֹּלא ָיָלָדה )מנוסח תפילת נחם(. 

במדרש איכה )פתיחה לד, וכן הוא בפסיקתא ובפירוש 
שהחריב  שלאחר  מובא  א(  מ,  לירמיהו  רש"י 

נבוזרדאן את בית המקדש והגלה את ישראל 
הנביא  ירמיהו  היה  ברזל  של  בשלשלאות 
הולך וָׂשם ראשו בחבלים כדי שיסחבו אותו 

יחד עם שאר העם. 

מנבוכדנצאר  הוראה  קיבל  נבוזראדן  אך 
היהודים  נביא  על  משמר  מכל  לשמור 
ִׂשים  ְוֵעיֶניָך  ָקֶחּנּו  בו,  לפגוע  שלא  ולהיזהר 
ָעָליו ְוַאל ַּתַעׂש לֹו ְמאּוָמה ָּרע, ִּכי ַּכֲאֶׁשר ְיַדֵּבר 

ֵאֶליָך ֵּכן ֲעֵׂשה ִעּמֹו 
ולכן  יב(,  )ירמיה לט, 

נבוזראדן  הזדרז 
והוריד את הקולר 
של  ראשו  מעל 
לאחר  ירמיהו. 
ירמיהו  חזר  זמן 
ראשו  ושם 
היה  ושוב  בקולר 
מסיר  נבוזראדן 
עד  ממנו  הקולר 

שהגיעו עם ישראל לבבל.

כשהגיעו לבבל חשב ירמיהו בליבו ואמר, אם 
הנשאר  לגלות  מנחם  אין  לבבל  עמהם  אלך 

לכיוון  לו  והלך  אותם  עזב  ישראל,  בארץ 
געו  הגולה  בני  כך  כשראו  ישראל,  ארץ 
כולם בבכיה ואמרו: אבינו ירמיה, איך אתה 
מניחנו כך, וזהו שנאמר ַעל ַנֲהרֹות ָּבֶבל ָׁשם 

ָיַׁשְבנּו ַּגם ָּבִכינּו ְּבָזְכֵרנּו ֶאת ִצּיֹון )תהילים קלז, א(.

עלי שמים  אני  מעיד  ואמר להם,  ירמיה  ענה 
וארץ אלו בכיתם בכייה אחת עד שאתם בציון 
לא גליתם, אילו הייתם בוכים לפני ה' יתברך 
מעט הוא היה מוחל וסולח לכם, לא היה נחרב 
הבית ולא הייתם גולים לבין האומות, אך לא 
בכיתם, לא חזרתם בתשובה, נשארתם ללא 
ֶלֱחָיּה  ַעל  ְוִדְמָעָתּה  ַּבַּלְיָלה  ִתְבֶּכה  ָּבכֹו  דמעה, 

)איכה א, ב(. 

ריבון  לפני  ותפילה  תחינה  נושאים  ואנו 
העולמים, ריבונו של עולם, עם ישראל בוכים 
נא  גאל  יתברך,  לישועתך  ומצפים  ונאנחים 
ישראל  עמך  את 
בישועתך  והראנו 

השלימה.

שנזכה  רצון  יהי 
להתאחד  כולנו 
ת  ו ד ח א ב
ונזכה  שלימה 
בחיים  לראות 
בשמחת  חיותנו 
וכבר  ירושלים, 
על  המתאבל  כל  ע"ב(  ל  )תענית  רבותינו  אמרו 
יתברך  ה'  בבניינה,  ורואה  זוכה  ירושלים 

יראנו בבניינה בקרוב בקרוב, אמן. 


