
  
  

  

 'ו שנה                          
 

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

   

  באב' טוהגיגים ל
  ב "בא' טו

וחלקי� אלו רמוזי� ,  לשני חלקי�ש אבבאב מחלק את חוד'  שיו� טובבבב''''רבי לוי יצחק מברדיצרבי לוי יצחק מברדיצרבי לוי יצחק מברדיצרבי לוי יצחק מברדיצ ל ל ל ל"קדושת לויקדושת לויקדושת לויקדושת לוי"מובא ב
באב עד סו� החודש הוא בבחינת ' ומטו" ארור"באב החודש הוא בבחינת ' דהיינו מראש חודש עד טו, בש� החודש

  . "רו�'ב" "רור'א"ת "ב ר"החודש אורמוז הדבר בש� " ברו�"
 

  :) תענית כו( "ובים לישראל כחמישה עשר באב וכיום הכיפוריםטלא היו ימים " 
  : מספר סיבות:) תענית ל(בביאור הטע� שיו� חמשה עשר באב הוא יו� שמחה הובאו בגמרא 

, בנות צלפחדאלא ש. אביה� רק בני� יכולי� לרשת אתלפי חוקי הירושה : יו� שהותרו השבטי� לבוא זה בזהיו� שהותרו השבטי� לבוא זה בזהיו� שהותרו השבטי� לבוא זה בזהיו� שהותרו השבטי� לבוא זה בזה. א
א� , אר#ה תבנחלאביה" לרשת את חלק נה וכלתג� בנות ש, ה"וקבלו את הסכמת הקב, בקשו, לה" אחי�שלא היו 

על מנת . הבעלשל הנחלה תעבור בסופו של דבר לשבט , משבט אחר  לגברי�נהשאאלו תינא� בנות הבעיה היא ש
"  שלהשבטהלהינשא לבני צריכות הבנות היורשות ה ש"בקה קבע, ר משבט לשבטועבתנחלה שמנוע את המצב ל

וכל בת יכולה , גבלה זו על הבנותה בטלה, לאחר שבני ישראל כבשו את האר# וחילקו אותה לשבטי�אבל  .בלבד
  .מכל שבט שתרצהלהינשא לגבר 

ה שנקלעה באיש בני שבט בנימי" שבו התעללו פילגש בגבעהבסיפור ה: יו� שהותר שבט בנימי" לבוא בקהליו� שהותר שבט בנימי" לבוא בקהליו� שהותר שבט בנימי" לבוא בקהליו� שהותר שבט בנימי" לבוא בקהל. ב
לאחר המלחמה הבינו א� . לשבט בנימי" לנשי� שבטי ישראל שלא יתנו מבנותיה�נשבעו שאר , לעיר� ללינת לילה

  . שבועהמישראל והתירו את השל� שבט  תלהכחדשבטי� ששבועה זו עלולה לגרו� ה
. מות במדברדור ההוא י בני ישראל שכל הנגזר על, באב' שהיה בט, לאחר חטא המרגלי�: יו� שכלו בו מתי מדבריו� שכלו בו מתי מדבריו� שכלו בו מתי מדבריו� שכלו בו מתי מדבר. ג

בבוקר למחרת . בליל תשעה באב בה�ני� קברי� ולו האנשי� חופרי� לעצמ� מדי שנה בערב תשעה באב הי, לכ"
בשנת הארבעי� ליציאת� ממצרי� חפרו הע� אלא ש. היו אלו שנותרו בחיי� מכסי� את אלו שמתו במש� הלילה

בלילות  ג�כ" המשיכו ללו" חשבו" ולטעו בשה� חששו � עה. איש לא מתש גילוה� בבוקר  אול�, קברי� כרגיל
אי" כא" טעות הבינו שובמילואו  ראו את הירחחודש שאז חמישה עשר בעד שהגיע ה,  שחפרוהבאי� בקברי�
  . הגזרהבטלה בחישוב אלא ש

צו צו צו צו ואמר לאיזה שירואמר לאיזה שירואמר לאיזה שירואמר לאיזה שיר    ות שהושיב ירבע� על הדרכי� שלא יעלו ישראל לרגלות שהושיב ירבע� על הדרכי� שלא יעלו ישראל לרגלות שהושיב ירבע� על הדרכי� שלא יעלו ישראל לרגלות שהושיב ירבע� על הדרכי� שלא יעלו ישראל לרגליייייו� שביטל בו הושע ב" אלה פרדסיו� שביטל בו הושע ב" אלה פרדסיו� שביטל בו הושע ב" אלה פרדסיו� שביטל בו הושע ב" אלה פרדס. ד
את $מלכות ישראל$ שכללה עשרה לעצמו והקי� המל� שלמה  רד ברחבע� בנו שלמלאחר שירבע� ב" נבט : יעלויעלויעלויעלו

אחד , הושע ב" אלהו. לרגל היהודי� לעלותו כלויכדי שלא בדרכי� המובילות לירושלי� שומרי�  הוא הציב, שבטי�
  .מי שחפ# בכ�לכל לי� הדרכי� לירושפתח את את הגדרי� וביטל , שהיה אחרי ירבע� המלכי� 

אלא . באר#אז רומאי� ששלטו בבר כוכבא מרד לאחר חורב" בית המקדש : יו� שנתנו הרוגי ביתר לקבורהיו� שנתנו הרוגי ביתר לקבורהיו� שנתנו הרוגי ביתר לקבורהיו� שנתנו הרוגי ביתר לקבורה. ה
וכעונש על המרד גזרו הרומאי� . וט�, נשי�, אנשי�המו" נפלה בידי הרומאי� שהרגו בה  המרד נכשל והעיר ביתרש
לזכר שמחה זו .  זה יו� שמחההלקבורה הי �איהבלבסו� התירו לוכש, ובאו לקבורה במש� זמ" רבי מתי ביתר לאש

  .ברכת המזו"שבוהמטיב%  ברכת %הטובל את "ו חזתקנ
עצי� להסקת  היו משפחות שהתנדבו להביא את הבית המקדשזמ" ב:  בו מלכרות עצי� למערכה בו מלכרות עצי� למערכה בו מלכרות עצי� למערכה בו מלכרות עצי� למערכה����יו� שפוסקייו� שפוסקייו� שפוסקייו� שפוסקי. ו

מכיו" שביו� זה השמש , עצי� למערכהת אכרתו ה�  בוש היו� האחרו" החמשה עשר באב הייו� . המזבח לקרבנות
  . י�יעוזה והעצי� לא היו יבשי� ד  מלזרוח במלואתסקופ
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 :נשמת אדם העלון מוקדש לעלוי נשמת כל מתי ישראל ובכללם' נר ה
 ג" תשעדרא' כבע "נלב ל " זלוי שרה ר ביצחק

 ה"תנצב        ב"אב תשע' ע כא"נלב ל "איריס בת מלכה ז  ב " תשעלולא' בע "נלב ל "דוד בן חיים ובריינדל ז

ובים לישראל כחמישה ובים לישראל כחמישה ובים לישראל כחמישה ובים לישראל כחמישה טטטטלא היו ימים לא היו ימים לא היו ימים לא היו ימים """"    
 :):):):)תענית כותענית כותענית כותענית כו((((    """"עשר באב וכיום הכיפוריםעשר באב וכיום הכיפוריםעשר באב וכיום הכיפוריםעשר באב וכיום הכיפורים



 

 באב' טכנגד באב ' וט

, , , , נשתברו הלוחותנשתברו הלוחותנשתברו הלוחותנשתברו הלוחות: : : : בשבעה עשר בתמוזבשבעה עשר בתמוזבשבעה עשר בתמוזבשבעה עשר בתמוז    ....משה דברי� אירעו את אבותינו בשבעה עשר בתמוז וחמשה בתשעה באבמשה דברי� אירעו את אבותינו בשבעה עשר בתמוז וחמשה בתשעה באבמשה דברי� אירעו את אבותינו בשבעה עשר בתמוז וחמשה בתשעה באבמשה דברי� אירעו את אבותינו בשבעה עשר בתמוז וחמשה בתשעה באבחחחח""""
נגזר על אבותינו נגזר על אבותינו נגזר על אבותינו נגזר על אבותינו : : : : בתשעה באבבתשעה באבבתשעה באבבתשעה באב. . . . העמיד צל� בהיכלהעמיד צל� בהיכלהעמיד צל� בהיכלהעמיד צל� בהיכלוווו, , , , ושר� אפוסטמוס את התורהושר� אפוסטמוס את התורהושר� אפוסטמוס את התורהושר� אפוסטמוס את התורה, , , , והובקעה העירוהובקעה העירוהובקעה העירוהובקעה העיר, , , , טל התמידטל התמידטל התמידטל התמידווווובובובוב

  ) ו ו ו ו''''תענית דתענית דתענית דתענית ד ( ( ( (""""ונחרשה העירונחרשה העירונחרשה העירונחרשה העיר, , , , ונלכדה ביתרונלכדה ביתרונלכדה ביתרונלכדה ביתר, , , , וחרב הבית בראשונה ובשניהוחרב הבית בראשונה ובשניהוחרב הבית בראשונה ובשניהוחרב הבית בראשונה ובשניה, , , , שלא יכנסו לאר#שלא יכנסו לאר#שלא יכנסו לאר#שלא יכנסו לאר#
 : באב'ז בתמוז ובט"הדברי� שארעו לאבותינו ביאות� בעצ� תיקו" למהווה ו באב "טראיתי מפרשי� שיו� 

במקו� כ� ש, הלוחותת רישבבחטא העגל שהביאו לשו ישראל כנגד המחולות שעיצאו במחול בנות ירושלי� 
בזכות ואכ" . לבניית בית בישראלשל קדושה מחולות  יצאו בשפיכות דמי� וגילוי עריות, מחולות לעבודה זרה

של שידוכי� ו באב ליו� " טאת כוהפ, שבט בנימי"ביטול החר� על התרת השבטי� לבוא זה בזה ו, אלומחולות 
ות יביטול הפרדס.  בעקבות החורב"שרר בע�כנגד היאוש שוזה , ותוימשכה את ע� ישראל וי�הבונ דברי�, חתונותו

כנגד ביטול הפסקת כריתת העצי� למערכה ה� , חרישתה של העיר והורדת קרנהעל ידי יהושע ב" אלא הוא כנגד 
מה , נגזר על אבותינו שלא יכנסו לאר#מה כנגד ביו� זה הוא מדבר הכלו מתי מה ש, בית המקדשתמיד וחורב" ה
  .נלכדה ביתרזה שכנגד ה הוא לקבורנו הרוגי ביתר ניתש
  

   )ח' תענית ד(" שלא לביש את מי שאין לו,  בנות ירושלים יוצאות בכלי לבן שאוליןשבהן"
 מלחמה  מלחמה  מלחמה  מלחמה חחחחמשומשומשומשו ובת  ובת  ובת  ובת ,,,, ובת סג" מבת משוח מלחמה ובת סג" מבת משוח מלחמה ובת סג" מבת משוח מלחמה ובת סג" מבת משוח מלחמה,,,,בת כה" גדול מבת סג"בת כה" גדול מבת סג"בת כה" גדול מבת סג"בת כה" גדול מבת סג", , , , " גדול" גדול" גדול" גדולההההת כת כת כת כבבבב שואלת מ שואלת מ שואלת מ שואלת מ����ת מלת מלת מלת מלבבבבנ" נ" נ" נ" בבבבו רו רו רו רננננתתתת""""

        .).).).)תענית לאתענית לאתענית לאתענית לא" (" (" (" ( וכל ישראל שואלי" זה מזה כדי שלא יתבייש את מי שאי" לו וכל ישראל שואלי" זה מזה כדי שלא יתבייש את מי שאי" לו וכל ישראל שואלי" זה מזה כדי שלא יתבייש את מי שאי" לו וכל ישראל שואלי" זה מזה כדי שלא יתבייש את מי שאי" לו,,,,מבת כה" הדיוטמבת כה" הדיוטמבת כה" הדיוטמבת כה" הדיוט
על מנת ללמד את בנות , ני�מ" הקטלו ישאי� הגדולל ש"חז דתקנו �עשהט" יהוידעיהוידעיהוידעיהוידע ב"ב"ב"ב"" ברבינו יוס� חיי�רבינו יוס� חיי�רבינו יוס� חיי�רבינו יוס� חיי�מבאר 
במקו� ,  בחלקההשמחהא יגרו� לכ� שתוזה , ממנהמי שברמה נמוכה מסתכלת ב שתהיה כל אחת, מוסרישראל 

   .בלבה קנאה וחמדהיכניס שדבר , כמות�בגדי� שאי" לה ממנה ותראה  תסתכל בגדולי�ש
        

מקחכם קחו  :ה היו אומרותמ מכוערות שבהם ... תנו עיניכם ליופי: מה היו אומרותםהביפיות שפי"
  .)תענית לא(" םזהוביב ו ובלבד שתעטרונם שמיםלש
 והכניסוה לבית , מבת אחותו הנייהשנדרמעשה באחד " את דברי המכוערות על פי הגמרא מבאר" פתחי שערי�פתחי שערי�פתחי שערי�פתחי שערי�"ב
 בי באותה שעה בכה ר. ישמעאלבי רוהתירה . אמר לו לאו? ישמעאל בני מזו נדרתבי ישמעאל וייפוה אמר לו רביר

שג� ה" יפות הבינו  שבה� ותמכוער כלומר ה.)נדרי� סו("  בנות ישראל נאות ה" אלא שהעניות מנוולת":ישמעאל ואמר
, מכוערותלמרות שאנו נראות , "קחו מקחכ� לש� שמי�" :תמרוואלכ" ה" ו, מחמת עניות"שהכיעור נובע אלא 

  . ותיפ  עניות אז תראו שבנות ישראל יפות ה" וג� אנחנוהלא נהיכבר כשאז ו, "�בזהובי תעטרינוובלבד ש"
        

  :) תענית כו( "כיום הכיפוריםובים לישראל כחמישה עשר באב וטלא היו ימים " 
 רבי אליעזר הגדול אומר מחמשה עשר באב ואיל�  רבי אליעזר הגדול אומר מחמשה עשר באב ואיל�  רבי אליעזר הגדול אומר מחמשה עשר באב ואיל�  רבי אליעזר הגדול אומר מחמשה עשר באב ואיל� ,,,,ות עצי� למערכהות עצי� למערכהות עצי� למערכהות עצי� למערכהרררריהו יו� שפסקו מלכיהו יו� שפסקו מלכיהו יו� שפסקו מלכיהו יו� שפסקו מלכוווורבה ורב יוס� דאמרי תררבה ורב יוס� דאמרי תררבה ורב יוס� דאמרי תררבה ורב יוס� דאמרי תר""""

        .) .) .) .) תענית לאתענית לאתענית לאתענית לא((((    """" עצי� למערכה עצי� למערכה עצי� למערכה עצי� למערכה""""תשש כחה של חמה ולא היו כורתיתשש כחה של חמה ולא היו כורתיתשש כחה של חמה ולא היו כורתיתשש כחה של חמה ולא היו כורתי
נראה שהמילה " לישראל �וביט� לא היו ימי: "טוע" שלכאורה במאמר" קדושת לויקדושת לויקדושת לויקדושת לוי" בבבבב''''רבי לוי יצחק מברדיצרבי לוי יצחק מברדיצרבי לוי יצחק מברדיצרבי לוי יצחק מברדיצ

 כמו, על דבר השל�אלא  �ישראל מברכיא� מבאר הרב שאי" היא מיותרת על סמ� הידוע שאי" . מיותרת" לישראל"
מובא בגמרא ו. שהוא עת השלמות, להתמלאותהיא  המתחילר שכא דהיינו, הלבנה בעת מלואהברכת  על י�שמברכ

אלא ? א� לא ברור מדוע זה יו� טוב לישראל ,מערכהל �עציוהפסיקו לכרות בט%ו באב תש כוחה של חמה ש
יו�  הוזלישראל שרק נמצא , חמהפי הלהעול� מוני� לבנה ואומות פי הלאת החודשי�  �מוני ישראלשכידוע ע� 

זהו יו� לישראל דהיינו דווקא , "לישראל לא היו ימי� טובי�: " מה שנאמר במשנהוזה, כשתש כחה של חמה טוב
  . לבנהברכת הב יו� טוב כמוזהו ולישראל , סימ" רע לאומות העול�זהו  כוחה של חמהתש שר אככי , טוב

  

  :)תענית כו( "ובים לישראל כחמישה עשר באב וכיום הכיפוריםטלא היו ימים " 
של מחילת עוונות לכלל � הוא יו� הכיפורי� יוראיתי מפרשי� לפי הידוע ש? באב' מה הקשר בי" יו� הכיפורי� לטו 

: ודבר זה רמוז בפסוקו באב "יו� טמתחיל מת ההכנה ליו� הכיפורי� ועבוד, אחדות הכללאת בזה ויש , ישראל
מרמזת על ארבעי� וחמשה ימי� שבי" " מהמהמהמה"כאשר המילה ) יב' דברי� י(" לקי� שואל מעמ�' א' המהמהמהמהועתה ישראל "
האות החמישה עשר נמצא ש" ב'א" האותיותאת א� נספור , עני" של אחדותב יש  בא'וג� בט. באב לראש השנה' טו
באב ' ה בטוליתחמשו� כ� מ, אחדות לערומז דבר זה ו סו�לא תחלה וה לא ה שאי" בהא עגולישה" ס"האות א יה

  . בת ישראלהכלל ואהאחדות לתעוררות ההועבודת ההכנה 
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