
 
ָא֣ע ִיְצָח֙קַּוִיְזַר֤"  ָנּ֥וא ַוִיְמָצֶ֛רץ ַהִה֔ ּבָ ׁשָ ָעִר֑וא ֵמָא֣ה ַהִהּ֖א ּבַ ְיָבְרכ֖ה ׁשְ  )'יב' בראשית כו" (' ּהו הֵים ַוֽ

 
 שבועהת הגיגים מפרש

 )א' דברים א( "ישראל כל אלה הדברים אשר דבר משה אל"
 לדבר אליה� התחיללחודש שבט ' כי בא, "אלה" במספרירצה לרמוז חשבו ימי� אשר הוכיח לישראל שה� 

שבה� " אלה "כמספר, ו" הרי ל:)סוטה יב(באדר ' והוא נצפ בז, )פסוק ג( " לחודשחדבאבעשתי עשר חודש :"דכתיב
 )אור החיי�(                                                        .בענידיבר הדברי� של התוכחות האמורי� 

 

 )  א'אדברים ( " זהבידות ווחצר" 
  ).).).).יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" (יח על העגליח על העגליח על העגליח על העגל הוכ הוכ הוכ הוכ!!!!ודי זהב ודי זהב ודי זהב ודי זהב . . . .  במחלוקתו של קורח במחלוקתו של קורח במחלוקתו של קורח במחלוקתו של קורח!!!!וחצרות וחצרות וחצרות וחצרות " 

חלוקת קורח לפני מעשה מ משה בתוכחתו את �ולמה הקדי,  למחלוקת קורח�דווקשה הרי מעשה העגל היה ק
 ?העגל

" #א יהיה לל"ו" אנכי"ה שלא יעניש את ישראל על חטא העגל כי "פי המדרש שאמר משה לקבל ויש לפרש ע
והנה במחלוקת קורח אמרו קורח ועדתו . תו זכ�הילמד עלבזה היה מו, "לה�א וללי ציוית "ד ינאמרו בלשו יח

 כל אחד ואחד ,כ� אמרו בלשו יחיד אנ ששמחמת היתה �תנוכוו" היהילא "ו" אנכי"ו מפי הגבורה נכולנו שמע
 � חטא קורח ועדתו שטענו שגחמכו כלומר !" וחצרות": הענייומעתה מוב . ה כמשה"עיני הקבב חשוב �מה

                                                                                            .  משה�ל שלימד עליה" את הזכות הנ� אי ללמד עליהושוב חטא העגל !" די זהבו"ר נתעור, � חשובי�ה
  ) תוספת ברכה, רהחנוכת התו(          

 

 )לז' רים אדב( "תבא שם  לאאתה  גם, בגללכם לאמר'בי התאנף ה גם"
 ? על משה בעו המרגלי�'  השהתאנ$ והלא לא מצינו ,הקדוש" אור החיי�"שואל בוצינא קדישא , וקשה

 יוחנ אותו היו� ערב בי אמר ררבהאמר " ) א'במדבר יד( " ההוא הע� בלילהויבכו"פסוק המדרש על הלפי ומתר% 
 על כ .)תענית כט( "לדורות בכיהובע לכ�  חנ� ואני קשל בכיה את� בכית� ,ה" אמר לה� הקב,תשעה באב היה

בית המקדש לא היה הבית את  משה לאר% והיה בונה נכנס ואמרו עוד שא� היה . באב נחרב הביתתשעה לילב
להי� באו גוי� !מזמור לאס$ א:"בתהילי�פסוק על השוחר טוב מדרש  מרו וא.שאי אומה ולשו נוגעת בו, נחרב

על שהשלי# חמתו ה "מודה אס$ לקב אלא ?ולמה אמר מזמור,  צרי# להיותלאס$ קינה?  לאס$מזמור, "בנחלת#
 . בחמתו את ע� ישראל, ו"ח,  ולא כילהעל עצי� ואבני�

 חמתו להשלי#ה האפשרות " לא היתה בפני הקב! בית המקדשאת  א� היה נכנס משה לאר% והיה בונה ,עתהו
 ג� על משה המרגלי�בגזרת ' גזר ה ,כל, שראליבשונאי במקו� על ע� ישראל והיה נאל% לכלות חמתו עליו 

  . כדי שיוכל לכלות חמתו על המקדששימות במדבר
  עו המרגלי� והיו נכנסי�היהכי א� לא ,  פירוש בגלגול דברי� שלכ�"בגללכ�'  ההתאנ$ג� בי :"זהו שאמר

ע� היו ש אפשרכי ב שיחרחוש לאי ו ,בית המקדשאת נה וביה וה, �עימהאפשר שהיה נכנס משה , כול� לאר%
 . בחינת הרע בה� ולכ חטאו גברה מרגלי�אבל בעקבות חטא ה, עומדי� בצדק� באר%ישראל 

 שא� משה היה מקדש שמו )ח 'במדבר כ( כתבתי ש� כבר, "?הלא מיתת משה היתה על מי מריבה:"שאל תוא�
את מתיר ' והיה ה, הגדול'  הבאמצעות קידוש, המרגלי� היו ישראל חוזרי� לטהרת� שהיו בו קוד� חטא יתבר#

 )אור החיי�(                        : עולמי�והיה נכנס לאר% ובונה בית המקדש מכו לשבתו , משהשבועת 
 

 ) ב' אדברים  ("ום מחורביאחד עשר "  
עשרה , דשהמקת על חורב ביבה�  � שמתאבלי בשנה�הימי על אחד עשר  מרמז! " מחורב�אחד עשר יו"

 )כלי יקר(                           .  של חודש אבמי�תשעה יו וז מתעה עשר בשב, בטבת
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   )ב י'אדברים (" איכה אשא לבדי טרחכם ומשאכם וריבכם" 
מה ראה מה ראה מה ראה מה ראה , , , , אמרואמרואמרואמרו, , , , הקדי� משה לצאתהקדי� משה לצאתהקדי� משה לצאתהקדי� משה לצאת, , , , מלמד שהיו אפיקורסימלמד שהיו אפיקורסימלמד שהיו אפיקורסימלמד שהיו אפיקורסי    !!!!""""ומשאכ�ומשאכ�ומשאכ�ומשאכ�"""". . . . מלמד שהיו ישראל טרחנימלמד שהיו ישראל טרחנימלמד שהיו ישראל טרחנימלמד שהיו ישראל טרחני    !!!!""""ומשאכ�ומשאכ�ומשאכ�ומשאכ�""""

, , , , מה את� סבורי�מה את� סבורי�מה את� סבורי�מה את� סבורי�, , , , מה ראה ב עמר� שלא לצאתמה ראה ב עמר� שלא לצאתמה ראה ב עמר� שלא לצאתמה ראה ב עמר� שלא לצאת, , , , אמרואמרואמרואמרו, , , , איחר לצאתאיחר לצאתאיחר לצאתאיחר לצאת, , , ,  ביתו ביתו ביתו ביתוי בתו#י בתו#י בתו#י בתו#וווושמא אינו שפשמא אינו שפשמא אינו שפשמא אינו שפ, , , , ב עמר� לצאתב עמר� לצאתב עמר� לצאתב עמר� לצאת
    ). ). ). ). יייי""""רשרשרשרש". (". (". (". (יושב ויוע% עליכ� עצות רעות וחושב עליכ� מחשבותיושב ויוע% עליכ� עצות רעות וחושב עליכ� מחשבותיושב ויוע% עליכ� עצות רעות וחושב עליכ� מחשבותיושב ויוע% עליכ� עצות רעות וחושב עליכ� מחשבות

 מבעלי דיני�  שהוא סופגנפשהזמנו התאונ לפניו על עגמת  ב�הדיינימשאחד , הגאו רבי חיי� מבריסקל עסופר מ
מפני מה הביאו , זה מכבר היה תמוה לי": ואמר לו,  חיי� לבל יקח הדבר אל לבו' רהרגיעו .  להתדיי לפניוי�שבא

ל שיהיה "רצו חז,  אלא?נאה הדבר שיהיו נשארי� למזכרת,  כאלודברי� שלא כהוג, ל כל דברי הע� על משה"חז
, ודיי בישראלוכ# צרי# כל רב . ע� כל מה שדיברו בו, אי# שמשה רבנו היה סבל גדול כנגד�, בזה לימוד לעול�

 ) יסקר� מבחיימפי רבי (                        . " מרעיתולהיות סבל כנגד צא

 תשעה באב
 "חזון" הפטרת –)  יב'אישעיה ( " מי בקש זאת מידכם רמוס חצרי"

שלש :" שנאמרשדמקה בבית נהי� בשמעפת שלש וא ריהלנו וציבעצמו  ה"קבוהלא ה" מי בקש זאת"מה הכוונה 
  ?"שנה יראה כל זכור#פעמי� ב

כשעבר , אחתפע� . מתחרהת הוחנהקרוב אליו מקפיד לקנות מה חברווני ש� לב שנו ח:שלמ בדובנא מד המגיעונה 
החל ות וכנס לחנלההחבר נאות . על דא ועל הא וחחת קפה ולשתושיכנס לשהחנווני  ממנובקש , החבר ליד החנות

  ?"ברדנה ולא קנכנס אלי לחנות וע אתה דומ: "ונינושאל החפע� אחת , ספר פעמי�מ# כ. בר ע� בעל הביתדל
מראש ", ותנעל החב רמוא" אתה צודק ". "שוחח קפה ולותתי רק לשתוהלא הזמנת א": בתמיההרב החוה לענ 

 . " משהוה ממנינקתג� פו של דבר בסו שהתקוו# ומתלשתות קפה  שתכנס בקשתי 
ות ולזבוח נה את ע� ישראל אליו להקריב קרב"מזמי הקב" כור#שלש פעמי� בשנה יראה כל ז: "זהו שאמר הכתוב

בני ? מה קרה בפועל# א, תוסי$ לה� אמונה ויראת שמי�,  שהשהיה בירושלי� ובמקדש תשנה אות�התקוומתו# 
  .לא בקשתי', אומר ה,  דבר זה.בלי שהדבר ישפיע עליה�, רו לבית�הקריבו את הקרבנות וחז, ישראל באו

 

 :)טמא וי" ( מפני שהיתה בו שנאת חנם...?ני מה חרבמקדש שני מפ"
 :)שבת קיט" (לא חרבה ירושלים אלא משום שביזו בה תלמידי חכמים"

  :לכאורה ישנה סתירה בי שני המאמרי�
הגמרא משלימה במאמר אחד את ,  אדרבא אלאאי סתירה בי שני המאמרי�לא רק ש: %רתמל "ב זצויק'הרבי מדז 

 כל הא גדולקפידה תכי אז לא הי, חכמי� אמיתיי�תלמידי שונאי� , אור ההו אילו היו בני הד.החסר במאמר השני
י ייה עדהאשר כאמר שש של רבי עקיבאהודאתו כ, חכ�התלמיד לנא וא שיהיה ע� האר% שו הי# טבעאשהרי , #כ

הצרה .  לא היה חרב הבית,אולי,  ועל כ#:)פסחי� מט( "מי ית לי תלמיד חכ� ואנשכנו כחמור":היה מבקש %ארהע� 
, השנאה אליה� היתה. יו תלמידי חכמי� אמיתיי�הת� תלמידי חכמי� לא ושאות� שה� שנאו אות� בשל הי, היא 

 .עד שגר� לחורב �עוונגדל  זהפשוטה ועל כשנאת חנ� , אפוא
 

 :)תענית ל(" הת ורואה בשמחכהכל המתאבל על ירושלים זו" 
לשו  מדוע נאמר ב"עתידלשו  ב– הת בשמחראהי וכהזי, תה ע! תאבל על ירושלי�כל המ"לכאורה היה צרי# לומר  

 אלא לאחר הלב מ רב אי המת משתכח אמר" מסביר זאת לפי הגמרא 'זיוי� מוואלירבי ח . זוכה ורואה!הווה 
אלפי שני� וא� לאחר ,  לאחר שנה ממותו שישתכח מ הלבמת הלע נגזר ,זאת אומרת :)ברכות נח( "שני� עשר חדש

, האבלות והצער, כלו. מתשל דר ג� בנשירושלי� והמקדש איהוא סימ ברור ישראל על החורב �  עבלאעדיי מת
,  כבר עתה בעצ� האבלות!  ורואהכההמתאבל על ירושלי� זוכל :" זהו שאמר.חמה ושמחהנ הוי�ה� מ, גופא

 ."התבשמח
 

 ) יז, טז 'איכה ב( " אשר זמם' עשה ה. ..פצו עלי פיהם " 
 א# א� מדקדקי� רואי� כי )אקרוסטיכו(ית בלפסדר אד ממגילת איכה מתחילי� באותיות לפי !הפסוקי� בפרקי� א

 הרבה ,הנביא שכתב את מגילת איכה, ירמיהומסבירי� זאת בכ# ש', עהאות לפני '  מופיעה האות פד!בפרקי� ב
, רוצה לומר ,מגילהז זאת בורמדאג ל ו) ד'טירמיהו ( "למדו לשונ� דבר שקר:"שנאמרישראל על השקר ע� להוכיח את 

  )חכמהראשית  (                      . שלא ראו בעיניה�דברי�  בפיה� י�מרוכלומר שא" עי"קוד� ל" פה"האצל ע� ישראל 
 

  .   ישראל עמו חולי שאר בתוך א"שליט טוב מזל בן אליהו צמח מרדכי ג"הרה לרפואת  

 

  בני ברק–" יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "ברשותנו מבחר תפילין רש

  ני ברקב" ויזרע יצחק"ומדרשת " מאיר השחר"חברת הבקשות 
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