
  
  

  

 'ח שנה                          
 

  
ְזרַ֤ "  אָ֣  ע ִיְצָחק֙ ַוּיִ ְמצָ֛ ֶרץ ַההִ֔ ּבָ נָ֥ וא ַוּיִ ָ ׁשּ ָערִ֑ וא ֵמאָ֣ ה ַהִה֖ א ּבַ ְיָבְרֵכ֖ ה ׁשְ   )יב' בראשית כו" (' הּו הים ַוֽ

 

  באב' טולהגיגים 
  באב' טו

היו ימי� טובי�  לא"יו� ט�ו באב ראוי להתנהג בו בשמחה וששו� כמו שאמרו במשנה ש "סדר היו�סדר היו�סדר היו�סדר היו�"מובא ב
שמחו כול� שפקד ה� אות� לטובה ונסתלק חרו� א� מה�  אז, "בו כלו מתי מדברש... לישראל כחמשה עשר באב

  . לשמוח בו� ראוי לנו, � טובשמחו בו ונהפ� לה� האבל ליו�וכיו� שאבותינו , יו� טוב ועשו אותו
  

  ״כתיבה וחתימה טובה״
דורשי רשומות . �כתיבה וחתימה טובה� מיו� חמישה עשר ואב ואיל� אד� השולח מכתב לחברו יכול לאחל לו

  . 928שהיא " חמשה עשר באב"של שווה לגימטרייה  "כתיבה וחתימה טובה"של גימטרייה שה

  

  )טז 'דברים ב( "אלי לאמר' וידבר ה ...ר תמו כל אנשי המלחמהכאש ויהי"
מב� עשרי� שנה  למותישראל בבירור שתמו כל אנשי המלחמה בני כאשר נודע ל: "לפי פשט הכתוב אומר משה

 ע�יחד הדבור יתהל שלא "זדרשו חו. "גבול מואבאת עבור לה "הקבאותנו יחד אלי הדבור וצוה יתה זרק א, ומעלה
במש� שלושי� ושמונה  �ישראל היו נזופיו, ביל ישראלשבהיתה מעלתו של משה כל כי , משה עד שכלו מתי מדבר

במסכת מבואר כ ,תמלאה הלבנההשלאחר ו באב "טבנודע לה� זה שה� הפסיקו להיות נזופי� ו ,השני� האחרונות
גדול מאד היה היו� ג� אצל משה , בוטלה הגזרהכשהתברר לה� שלישראל ושמח גדול יו� ה ייו� האותו הו, תענית

הרי : א� נשאלת השאלה. הדבור לאחר שלושי� ושמונה שני� של הפסקהו ילאיחד יתוההנבואה ה אליו חזרלאחר ש
מדוע לא התחדש הדיבור למשה באותו היו� והמתי� , א� כ�, באב של אותה השנה' שלושי� ושמונה השני� כלו בי

משה שבאב משו�  בעשירימיד כשכלתה הגזרה שה מ� חד עיתיהלא הדיבור ש חייחייחייחיירבינו ברבינו ברבינו ברבינו בתר' ומ? באב' עד לטו
אי� הנבואה שורה מתו� עצבות ידוע שו, באב ו"עד טבאב ' טשבי� ימי� ה תשבעבמש� הגזרה עדיי� היה מתאבל 

  .משה ובני ישראל, כאחד �לוכשבו שמחו , באב ו"עד טהדיבור יחד עמו יתהלא ש טע�זה הו, אלא מתו� שמחה
  

  :)תענית כו( "לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיום הכיפורים"
            ????אב מאי היאאב מאי היאאב מאי היאאב מאי היאבבבבו ו ו ו """"אלא טאלא טאלא טאלא ט, , , , סליחה ומחילה יו� שניתנו בו לוחות האחרונותסליחה ומחילה יו� שניתנו בו לוחות האחרונותסליחה ומחילה יו� שניתנו בו לוחות האחרונותסליחה ומחילה יו� שניתנו בו לוחות האחרונות    ההההבשלמא יו� הכפורי� משו� דאית ביבשלמא יו� הכפורי� משו� דאית ביבשלמא יו� הכפורי� משו� דאית ביבשלמא יו� הכפורי� משו� דאית בי""""

' ' ' ' צלפחדצלפחדצלפחדצלפחדזה הדבר אשר צוה ה� לבנות זה הדבר אשר צוה ה� לבנות זה הדבר אשר צוה ה� לבנות זה הדבר אשר צוה ה� לבנות ''''    ????אמר רב יהודה אמר שמואל יו� שהותרו שבטי� לבוא זה בזה מאי דרושאמר רב יהודה אמר שמואל יו� שהותרו שבטי� לבוא זה בזה מאי דרושאמר רב יהודה אמר שמואל יו� שהותרו שבטי� לבוא זה בזה מאי דרושאמר רב יהודה אמר שמואל יו� שהותרו שבטי� לבוא זה בזה מאי דרוש
        :) :) :) :) תענית לתענית לתענית לתענית ל((((    """"דבר זה לא יהא נוהג אלא בדור זהדבר זה לא יהא נוהג אלא בדור זהדבר זה לא יהא נוהג אלא בדור זהדבר זה לא יהא נוהג אלא בדור זה    ))))וווו    ''''במדבר לובמדבר לובמדבר לובמדבר לו((((

של בנות צלפחד ת� תלונבעקבות , בדור שנכנסו לאר' נקבע. ה�יאב דיני הירושות רק בני� יכולי� לרשת אתלפי 
 יה�אבשל חלק הלרשת את נה וכלתג� בנות ה ש"הורה הקב, לה� אחי�שטענו שנחלת אביה� בטלה כיו� שאי� 

הרי שיש מצב , שאינו מנשהמשבט בעלי� לנה ינשאצלפחד תבנות א� שבט מנשה התלונ� שאלא ש. אר'ת הבנחל
בו נחלה שלמנוע את המצב על מנת . ותיגרע הנחלה משבט בנימי� הבעלשל  והנחלה תעבור לשבטשהאשה תמות ו

שבני ישראל כבשו  יאחרבל א .על הבנות היורשות להינשא לבני שבט� בלבדה ש"קבה קבע, משבט לשבט רועבת
כעת וההגבלה על הבנות  בטלהבטל החשש שנחלה תעבור משבט לשבט אי לכ� , את האר' וחילקו אותה לשבטי�

  .יו� שמחהלזה היו� את הקבעו  לפיכ� שתחפו'איש מכל שבט כל בת להינשא לכל כולה י
  

  

  410מס  עלון  ד"בס

        ::::לעילוי נשמת לעילוי נשמת לעילוי נשמת לעילוי נשמת     יוסדיוסדיוסדיוסדהעלו� מהעלו� מהעלו� מהעלו� מ
  ל"יה ז'חביבה חיה בנימין בת גורג           ל"ז צחק בנימין בר שוריןי        ל "ז חמו בר אסתריצחק בן 

    ז"ניסן תשס' ע יא"נלב          ג"תשל' אדר ב' ע יג"נלב           ה"תשס' אדר ב' ע יג"נלב

  ה"תנצב
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 :נשמת אדם העלון מוקדש לעילוי נשמת כל מתי ישראל ובכללם' נר ה
 ה"תנצב ד"ע כה אב תשע"נלבישראל בן נחמה 

 

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(" ן שאוליןבומחולות בכרמים בכלי ל ישראל יוצאות שבהם בנות"
ה באר על פי ממו? דווקא "י�שאול"בכלי לב� מדוע יצאו בנות ישראל  """"קדושת לויקדושת לויקדושת לויקדושת לוי""""ב בב בב בב ב''''רבי לוי יצחק מברדיצרבי לוי יצחק מברדיצרבי לוי יצחק מברדיצרבי לוי יצחק מברדיצשואל 

 התעוררותשל  �יש שני מיניידוע שכי , ).לאתענית ( "לעתיד לבא עתיד הקב�ה לעשות מחול לצדיקי�"ז�ל חשאמרו 
את לעשות התעוררות  ויש, שלו תנקרא וזהתעוררות ו עצמו לעבודת הבוראאת שאד� מעורר התעוררות  יש, רוחנית

והנה בראש  .ואצל 'שאולה' תנקראהיא  אלא, שלוה נקראת אינהתעוררות זו ו, הלעממללאד�  השמגיערצו� הבורא 
וררות לאד� התע הובחמשה עשר באב מגיע ,פחד מיו� הדי�מוהבורא  רצו�את לעשות את עצמו מעורר השנה האד� 

שהכוונה היא , "בנות ישראל שבה�: "ת המשנהמזורמה ש וזה. לשפוט את העול�בא הקב�ה מאחר ש ,הלעממל
, "י�שאול", �הגווני כל י�לב� כלולצבע הכי ב, מז על האי��לב� מר, "לב� בכלי ...יוצאות", כנסת ישראללנשמות ול

, בכלי זמר שאד� מנג� כי מחול הוא מה, "ומחולות בכרמי�" .כמבואר ,הלעלמלה� מ ההתעוררות באהמציי� ש
רמז מה שמ וזה. למחול מעורר אותו ,המנג�, איש אחרכלומר  ,מנג�מנג� ההמחול כפי הניגו� שאת עושה המחולל ו
 וה� יעשו רצונו כפי, רצונואת � לעשות הצדיקי תא עוררעתיד לשהקב�ה , "הקב�ה לעשות מחול לצדיקי� עתיד"

  . אליה� ההתעוררות שמגיע
  

   :)תענית כו(" ומחולות בכרמים ישראל יוצאות שבהם בנות"
הרי לא נית� לצאת ביו� בתו� העיר שומחולות היו  יוצאותישראל בנות היו כרמי� אלו שבה� ש "ב� יהוידעב� יהוידעב� יהוידעב� יהוידע"האר במ

 )ג' קכחתהלי� ( "פוריה בירכתי בית� אשת� כגפ�" :על פי הכתובהוא , טע� היציאה לכרמי�ו .לעירו' מחהכיפורי� 
לבחורי� שיתנו עיניה� באשה כשרה  וזמחולות בי� הכרמי� לר היו �לכ, שהגפ� אינה מקבלת נטיעה אחרתלרמוז 
וכ� בניה� , הגפ� שיש בו אכילה ושתיה ידי זה יהיו לה� בני� שדומי� לפריועל , מקבלת נטיעה אחרת כגפ� שאינה

  .יהיו שלמי� בתורה ויראת שמי�
  

 ישראל יוצאות שבהם בנות באב וכיום הכיפורים לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר"
   :)תענית כו(" ומחולות בכרמים

שהוא יו� קדוש ויו� , בעצ� יו� הכיפורי� �דוכייבש קועסהתירו לעצמ� בנות ישראל לד צכי" ב� יהוידעב� יהוידעב� יהוידעב� יהוידע"שואל ה
צעירי בני ישראל  היובכל זאת  ,יו� קדוש ונוראיו� הכיפורי� ל שהיותו ומתר' שלמרות ? של תענית ותשובה

ויקרה היא חשובה  כמה גדולהלנו  כדי להראותג� ו, שואי�יהנה הזו של מצוהמשו� חיבוב , דוכי�יעוסקי� בו בש
  . עוסקי� בההיו זה הקדוש הביו� פילו שאשל שידוכי� זו המצוה 

  

   .:)תענית כו(" מדבר מתי שכלו"
    ואחדואחדואחדואחד    אחדאחדאחדאחד    כלכלכלכל    והיהוהיהוהיהוהיה    לחפורלחפורלחפורלחפור    צאוצאוצאוצאו    ואומרואומרואומרואומר    יוצאיוצאיוצאיוצא    הכרוזהכרוזהכרוזהכרוז    היההיההיההיה    באבבאבבאבבאב    תשעהתשעהתשעהתשעה    ערבערבערבערב    בכלבכלבכלבכל    במדברבמדברבמדברבמדבר    שהיושהיושהיושהיו    שנהשנהשנהשנה    ארבעי�ארבעי�ארבעי�ארבעי�    כלכלכלכל    דתניאדתניאדתניאדתניא""""

    בובובובו    שהיהשהיהשהיהשהיה    וכלוכלוכלוכל    המתי�המתי�המתי�המתי�    מ�מ�מ�מ�    חיי�חיי�חיי�חיי�    יבדלויבדלויבדלויבדלו    וקוראוקוראוקוראוקורא    יוצאיוצאיוצאיוצא    הכרוזהכרוזהכרוזהכרוז    ולמחרולמחרולמחרולמחר    שיחפורשיחפורשיחפורשיחפור    קוד�קוד�קוד�קוד�    ימותימותימותימות    שמאשמאשמאשמא    בובובובו    ויש�ויש�ויש�ויש�    קברקברקברקבר    לולולולו    וחופרוחופרוחופרוחופר    יוצאיוצאיוצאיוצא
        ))))יייי""""רשרשרשרש((((    """"ויוצאויוצאויוצאויוצא    עומדעומדעומדעומד    היההיההיההיה    חיי�חיי�חיי�חיי�    נפשנפשנפשנפש
. "שמא ימות קוד� שיחפור"עצמ�  לשקברי� את בערב תשעה באב חופרי�  היובני ישראל ש מדרשמהמביא י "רש
המתי� שחופרי� לה�  כל יהיו כמווע שלא דמ? מדוע צריכי� היו לחפור את הקברי� לעצמ� "שפת אמתשפת אמתשפת אמתשפת אמת"הקשה מ

מספיק לא נמצאו לכ� , במדבר היה בשר קדשי�של בני ישראל  כיו� שרוב מאכל�ר' שתמו ?ת�קבר אחר פטיר
, מאוד היה גדול ביו� אחדשל המתי� שמספר� תרו' נוס� הוא , בקבורת המתי� לעסוקויטמא האנשי� שיסכימו ל

חפרו את הקברי� ה� ולכ�  "לא תלי� נבלתו"הרי היו עוברי� על הציווי , כול� באותו היו�היו קוברי� את לא וא� 
  .הפטירה קוד�לעצמ� 

  

 שלא 'הטוב' ,'והמטיב טוב'ה ביבנה תקנו לקבורה ביתר הרוגי שנתנו יום אותו :מתנה רב אמר"
  ).לאתענית (" לקבורה שנתנו 'המטיב'ו הסריחו

הרוגי תאמר שכיו� שתבוא ושלא כדי הוא " טוב והמטיבה"ת ברכל את "חז ונתיקשטע� הש "����ססססענ� יוענ� יוענ� יוענ� יו"אר בובמ
צרי� לדעת  אלא, לא יתבזוה� קבורה ג� ללא ה� שהרי אות רובלק אי� צור� יותר, א� כ� ,לא הסריחוביתר 

תשוב הרוח אל  כל זמ� שלא ישוב העפר אל האר' לאש ,שפצור� הנהיא ג� אלא בלבד צור� הגו� הקבורה אינה ש
לא הוא הגו� ששל � יעני הוזהסריחו ש שלאמשו�  "הטוב", "הטוב והמטיב"ברכת ל את "חזולכ� תיקנו . י�קל*אה
בלשו� ל את הברכה "חזותיקנו . הנפששל  �יעני הוזשניתנו לקבורה שעל  "המטיב"ו ,בכל השני� הללו תבזהה
מצד שני טובת הנפש ו, מצד אחדה היא המת לקבור מכיו� שנתינת, הטיב לאחרי�שהוא  אוה פירושהש "המטיב"

  . ודי� בשורש אחדחא בני ישראלשל כל נפשות הרי הש, טובה לכל ישראלהיא ג� 
  

  

        """"ברית יצחקברית יצחקברית יצחקברית יצחק""""וווו" " " " חנוכת ביתחנוכת ביתחנוכת ביתחנוכת בית""""ספרי� לספרי� לספרי� לספרי� ל":  ":  ":  ":  בית יצחקבית יצחקבית יצחקבית יצחק""""ח ח ח ח """"גמגמגמגמ            ) ) ) ) איטראיטראיטראיטר, , , , אשכנזיאשכנזיאשכנזיאשכנזי, , , , ספרדיספרדיספרדיספרדי((((י י י י """"מבחר תפילי� רשמבחר תפילי� רשמבחר תפילי� רשמבחר תפילי� רש": ": ": ": צחקצחקצחקצחקיד ייד ייד ייד י""""ח ח ח ח """"גמגמגמגמ
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