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

 

  באב' טולהגיגים 
  )י' דברים כט("  עציך עד שאב מימיךב מחט, וגרך אשר בקרב מחניך,נשיכם טפכם"

" � עד שאב מימי� עציבמחט: "ואומר' הכתוב רוצה לציי� שמכל השכבות של בני ישראל התייצבו ועמדו לפני ה
מבכור: "כגו�, הגדול שבגדולי� ואחריו הקט� שבקטני�קוד� במקרא מובא מות מקוהבכל , אלא שנשאלת השאלה

סיי� בקט�  )ה' שמות יא("  אשר אחר הרחי�השפחה בכורעד ", התחיל בגדול שבגדולי� ,"כסאו פרעה הישב על
לא ואילו בפסוק שלפנינו , )ז' שמות יא( "בהמה! ועדלמאיש כלב לשנו ולכל בני ישראל לא יחר : "כ�כמו ו, שבקטני�

"יצחקיצחקיצחקיצחק קהלתקהלתקהלתקהלת"בספר  ומתרצי� ?מעמדנמצאי� באותו שניה� ו', "מ�שואב מי"בי�  ל"�חוטב עצי"ההבדל בי� בולט 
חודש אלול הוא עת רצו� שכי ידוע , נעלהי גבוה ומוסרעיו� ז רורמפסוק הזה  שרבי מאיר שניפסקררבי מאיר שניפסקררבי מאיר שניפסקררבי מאיר שניפסקרבש� ) וילנא(

ברכות (" אחורי ארי ולא אחורי אשה: אמר רבי יוחנ�" :ל"חזכבר אמרו על כ� ו, תשובה יותר מכל ימות השנהלשוב ב

 ולא להמתי� "ארי" שהוא מזל "אב"ה לאחר חודש "שטוב להקדי� ולשוב בתשובה לפני הקבומרמזי� על כ�  .)סא
'והקדי� ולשוב בתשובה הוא ביו� ט לעיקר הזמ� שבו ראוישונראה .  שהוא מזל בתולה"אלול"עד לאחרי חודש 

ב "ב. תענית לא( דברי הגמרא שבאותו היו� פסקו לכרות את עצי המערכה והיו מוסיפי� בו בלימוד התורהעל פי , באב

 ודבר זה רמוז .נדרשי� אנו להתחיל את דר� התשובה ולא להשתהות לזמ� מאוחר יותרבאב ' טויו� כלומר מ :)קכא
ומלמד את בני ישראל את מצות התשובה , "יכ�קל!א ' היו� כלכ� לפני הנצבי�את� : "הבפסוק שלפנינו שאומר מש

טפכ�: "ומוסי% משה ג� את" ראשיכ� שבטיכ� זקניכ� ושטריכ� כל איש ישראל"ומסביר שהדברי� מיועדי� ל
סקי� ו פבאב שבו' טומיו� , " עצי�במחט": והזמ� הראוי ביותר לתשובה הוא, " וגר� אשר בקרב מחני�,נשיכ�

אותו היו� ו,  וניסו� המי�השאיבהיו� הושענא רבה שהוא יו� גמר הוא , "שאב מימי�"עד  , למערכהלחטוב עצי�
  .הוא גמר החתימה הטובה לכל ישראל

  

  :)תענית ל(" יום שכלו בו מתי מדבר"
 דבור ע�  דבור ע�  דבור ע�  דבור ע� הההה לא הי לא הי לא הי לא הי עד שלא כלו מתי מדבר עד שלא כלו מתי מדבר עד שלא כלו מתי מדבר עד שלא כלו מתי מדבר:::: דאמר מר דאמר מר דאמר מר דאמר מר....נ� יו� שכלו בו מתי מדברנ� יו� שכלו בו מתי מדברנ� יו� שכלו בו מתי מדברנ� יו� שכלו בו מתי מדברוחוחוחוח י י י ימר רבימר רבימר רבימר רביאמר רבה בר בר חנה אאמר רבה בר בר חנה אאמר רבה בר בר חנה אאמר רבה בר בר חנה א""""

        :) :) :) :) תענית לתענית לתענית לתענית ל. (. (. (. ("""" הדבור הדבור הדבור הדבורההההאלי היאלי היאלי היאלי הי)  )  )  )   טז טז טז טז''''דברי� בדברי� בדברי� בדברי� ב((((' ' ' ' ה& אליה& אליה& אליה& אלי    ויהי כאשר תמו כל אנשי המלחמה למות וידברויהי כאשר תמו כל אנשי המלחמה למות וידברויהי כאשר תמו כל אנשי המלחמה למות וידברויהי כאשר תמו כל אנשי המלחמה למות וידבר'''': : : : משה שנאמרמשה שנאמרמשה שנאמרמשה שנאמר
תרת� את במספר הימי� אשר: " במש� ארבעי� שנה שנאמרלמות במדבר בני ישראל המרגלי� נגזר עלחטא לאחר 
' במדבר יד(" במדבר הזה יתמו וש� ימתו... עונתיכ� ארבעי� שנה  תשאו אתלשנה יו� לשנה יו� ,יו� ארבעי�האר  

הבבוקר הי. בליל תשעה באב וול� ב קברלעצמו ר ופע� חכל אחד מה המדי שנה בערב תשעה באב הי, לכ�, )לה!לד
בשנת  .)שש מאות אל% איש לחלק לארבעי� שנה(מהע� אל%  חמשה עשרנמצא שבאותו הלילה מתו ער� מפקד ונ

 כי בבוקר גילו אול�, קברי� כרגילבערב תשעה באב את ההע� כל הנותרי� מליציאת� ממצרי� חפרו הארבעי� 
שאז חמישה עשר באב עד , בלילות הבאי� בקבריה� לנו ג�ה� ולפיכ� הימי� חשבו� טעו בשו בה� חש. איש לא מת

 וביו� זה .יו� טובל באב ' טו יו�תאו ועש שמחה גדולהכול� הבינו שהגזירה בטלה ושמחו ובמילואו  ראו את הירח
"  אלי לאמר'וידבר ה,  הע�מקרבאנשי המלחמה למות   כלתמו כאשרויהי : "אל משה שנאמר' חודש הדיבור של ה

לאהדיבור מדוע התחדש , א� כ�, שנה שעברה כבר תמו למותשל הלמעשה עוד בתשעה באב א� . )יז!טז' דברי� ב(
ה� שחשבו שמשו� , היו ישראל שרויי� בפחד ובעצבבאב ' מתרצי� שעד טוו? הבאהשנה באב של ה' רק בטומשה 

 באב 'רק ביו� טוו. אי� השכינה שורה אלא מתו� שמחהידוע ו, מחל לה�נ'ו לא ידעכי , באותה שנה מותעתידי� ל
  . משה לאהדיבור התחדש חזרה השמחה לישראל אז כש
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 :לוי נשמת כל מתי ישראל ובכללםינשמת אדם העלון מוקדש לע' נר ה
 ה"תנצב  ד "תשע' אדר ב' ע ד"ל נלב"משה טויטו בר אסתר ז   ד"חשון תשע' ע ג"ל נלב"יה זצ'ג עובדיה יוסף בן גורג"מרן הרה

 

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

 



 

  :)תענית כו( "באבלא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר "
בנו על כתפו ויצא את משל לאד� שהרכיב  )ח' שמות יז( "וילח� בישראל ויבוא עמלק: "במדרש מובא על הפסוק

 פע�שניה ופע�  וכ� ,והוא היה נות� לו. טול חפ  פלוני ות� לי ,אבא:  היה אותו הב� רואה חפ  ואומר.לדר�
השליכו מעליו ובא ? אינ� יודע היכ� אני: אמר לו אביו? אמר לו אותו הב� ראית את אבא,  פגעו באד� אחד,שלישית

ויבא "דרש בא להסביר שהטע� למצב של שהמשל במ" הלויהלויהלויהלוי קדושתקדושתקדושתקדושת" בבבבב''''לוי יצחק מברדיצלוי יצחק מברדיצלוי יצחק מברדיצלוי יצחק מברדיצמבאר רבי . הכלב ונשכו
 היש ה&"הוא שלמרות כל הניסי� שראו ישראל ה� במצרי� וה� על י� סו% בכל זאת  שאלו " עמלק וילח� בישראל

כדי שידע שיש לו אב  הב�את פחיד ה על מנת לה"יוצא איפה שעמלק היה כלי של הקב. )ז' שמות יז( "בקרבנו א� אי�
ה ו הסיבוז .קרבותהבכל מיני אליו ו  אותמקרבהוא שיש לו אב אז הב� וכאשר יודע  ,שיכול להציל אותו מהפחד

 יאזהזו  ידיעהאלינו הבוא תוכאשר , כדי שנדע שיש לנו אב, מקדשהחרב בית  ושב "אב"הזה נקרא חודש החודש ש
  .מקדשהבית את הקב)ה לנו יבנה 

  

  :)תענית ל(" זהבים לבוא זה ט שב שהותרוםיו... אבבלא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר "
הוא ושבט ספירות וכל שבט עשר ההשבטי� ה� כנגד ת עשרש" תפארת שלמהתפארת שלמהתפארת שלמהתפארת שלמה" ברבי שלמה מראדומסקרבי שלמה מראדומסקרבי שלמה מראדומסקרבי שלמה מראדומסקמבאר 

כלל את כול� בברכה בשרשו ואחר כ�  כל שבט ושבט בפני עצמו נגד העול� הרמוז בויעקב לכ� בר�  מבחינה אחרת
ר אובמובזה . שכל אחד ואחד ישפיע מברכתו לחבירוכדי ) ח כ'בראשית מט( "איש כברכתו בר� אות�: "אחת שנאמר

שהכוונה שכל אחד מהשבטי� . ):תענית ל(" יו� שהותרו השבטי� לבא זה בזה"באב ' יי� טוענמהשנאמר בגמרא ב
לה גדו כנההמהווה זח דבר ו. להשפיע עליו מחלקווטובת חבירו את לחבירו וכל אחד צרי� לדרוש  שפיע מברכתוי

" י ישראלכה תברכו את בנ רניו לאמבדבר אל אהר� ואל : "שנאמר בהז כברכת כהני� ורמג� זה דבר ו. לראש השנה
   .ממשה� יבניהיו כולטובת כלל ישראל כול� של הכהני� היה כוונת� ת ש )כג' במדבר ו(
  

  ו באב"ט
משנכנס אב ממעטי� : "משנהאומרת הכפי ש, הוא חודש קשה לע� ישראלשחודש אב הוא יו� של שמחה בבאב ' טו

 ככל ,"שבוע שחל בו" ,שהולכי� ומתרבי�, מנהגי אבלות ועינוי י�גהונראש חודש אב מ. ) ו'תענית ד(" בשמחה
 מנהגי� אלוחלק מובתי המקדש שני שיא האבל על חורב� וביו� תשעה באב מגיעי� ל תשעה באב יו�שמתקרבי� ל

כשבוע לאחר , באב' טוויו�  .עוד היה בוערבית המקדש הזה  �ויבשמשו�  תשעה באב יו� שלאחריבג� נמש� 
לא היו ימי� טובי� לישראל כחמישה עשר : "ל בגמרא"כפי שאמרו חז, ומתחילה השמחה שובר את האבלות , הצו�

  .) ז'תענית ד(" באב וכיו� הכיפורי�
  

  באב יום אחרון לנטיעה' טו
רבי רבי רבי רבי . . . . יעקוריעקוריעקוריעקור, , , ,  או הרכיב או הרכיב או הרכיב או הרכיבהברי�הברי�הברי�הברי� נטע או  נטע או  נטע או  נטע או ����ואואואוא. . . . חות משלשי� יו� לפני ראש השנהחות משלשי� יו� לפני ראש השנהחות משלשי� יו� לפני ראש השנהחות משלשי� יו� לפני ראש השנה ערב שביעית פ ערב שביעית פ ערב שביעית פ ערב שביעית פמרכיבי�מרכיבי�מרכיבי�מרכיבי� נוטעי� ואי� מבריכי� ואי�  נוטעי� ואי� מבריכי� ואי�  נוטעי� ואי� מבריכי� ואי�  נוטעי� ואי� מבריכי� ואי� אי�אי�אי�אי�""""

        )))) ו  ו  ו  ו משנהמשנהמשנהמשנה' ' ' ' שביעית בשביעית בשביעית בשביעית ב((((    """"לשתי שבתותלשתי שבתותלשתי שבתותלשתי שבתות, , , ,  ורבי שמעו� אומרי� ורבי שמעו� אומרי� ורבי שמעו� אומרי� ורבי שמעו� אומרי�יוסייוסייוסייוסירבי רבי רבי רבי . . . . שוב אינה קולטתשוב אינה קולטתשוב אינה קולטתשוב אינה קולטת, , , , כל הרכבה שאינה קולטת לשלשה ימי�כל הרכבה שאינה קולטת לשלשה ימי�כל הרכבה שאינה קולטת לשלשה ימי�כל הרכבה שאינה קולטת לשלשה ימי�, , , , יהודה אומריהודה אומריהודה אומריהודה אומר

סתיי� שלושי� היו� לפני ראש  ששלוש הדעות לזמני� המובאי� במשנה צריכי� להעובדיה מברטנוראעובדיה מברטנוראעובדיה מברטנוראעובדיה מברטנוראמבאר רבי 
תיקלט באדמה שהנטיעה כלומר הדרישה היא , " שביעיתתוספת"ימי� הנקראי� , השנה שבו מתחילה שנת השמיטה

מסכ� ו. שתהא הנטיעה נקלטת ונאחזת בשרשיה באר הוא  "קליטה"ופירוש , "תוספת שביעית"לפני הזמ� של ה
 לואפי, הזה תק% תמידסור יא שה����""""הרמבהרמבהרמבהרמבמביא את פסק " יו� טוביו� טוביו� טוביו� טובתוספות תוספות תוספות תוספות "ה. מעו�שבי כרבי יוסי ורהיא הלכה שה

יוצא . שביעיתשנה הבשעצי� אלו ניטעו מפני מראית העי� שמא יאמר הרואה שהשמיטה היא מדרבנ� וזה בזמ� הזה 
השנה קוד� ראש של הוא היו� האחרו� לנטיעות , באב' טויו� ש,  ורבי שמעו�יוסירבי לדברי , א� כ� מהמשנה

, יי� את הנטיעהקבאב רשאי ל' לפני טוהנוטע או המרכיב ערב שביעית  ולעני� ערלהה� לעני� שביעית וה� , השנה
   .אינ� נאסרי� באכילהרות יהפ, � לא עקרא� א, באב צרי� לעקור אותה' א� עשה זאת אחרי טו

  

   ) רמו כוד סימן"יו ע"שוא "רמ( "נקראת סעודת מצוה, מצוה לשמוח ולעשות סעודה, כשמסיים מסכת"

כי חזינא צורבא מרבנ� דשלי� ": יאביממה שאמר הוא של עריכת סעודת סיו� מסכת זה ה למנהג ותהמקוראחד 
היה עור� יו� חג לכל חכמי , תוהיה רואה תלמיד שהשלי� את מסככש[:) שבת קיח( " יומא טבא לרבנ�עבידנאמסכתיה 
לאחר שנעשה ה המל� שלמ לממה שנאמר ע" סעודת סיו� מסכת" את הרעיו� של במדרשלומד רבי יצחק ]. הישיבה

 ביאמר ר. )טו' מלכי� א ג(" שלמי� ויעש משתה לכל עבדיוויעל עולות ו' ויבא ירושל� ויעמד לפני ה": �לחכ� מכל אד
ל "עליו אמרו חז, ב בא'טולומד זאת מ, , , , אאאאשלמה לורישלמה לורישלמה לורישלמה לורי רבירבירבירבי, לללל""""המהרשהמהרשהמהרשהמהרש . מכא� שעושי� סעודה לגמרה של תורה:יצחק
כ� , קבעו אותו כיו� שמחהו )תענית לא(" ות עצי� למערכהריו� שפסקו מלכ: "ד הטעמי� לשמחה ביו� הזה הואשאח
   .על סיו� מסכתאת השמחה ג� החיל יש ל
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  : לי עמו ישראל ובכללםלרפואת כל חו
 .נעם אברהם בן רויטל, ישראל בן נחמה, אליהו בן אסתר, א בן שרה"ג משה חזקיהו שליט"הרה


