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הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
פרשת פנחס תשע"ז

אך  המקדש.  בית  לחורבן  שגרמו  המרגלים  חטא 

לפי זה צריך ביאור מדוע אם כן רמז הקב"ה לירמיה 

במקל שקד רק על כ"א ימים של בין המצרים.

וכבר הארכנו ליישב ענין זה על פי מה שמבואר 

אומרים  "אין  ס"ד(:  תקנט  סימן  )או"ח  ערוך  בשלחן 

תחנון בתשעה באב ואין נופלים על פניהם משום 

א-טו(:  )איכה  שכתוב  כמו  והיינו  מועד".  דמקרי 

"קרא עלי מועד". וביאר הרה"ק רבי פנחס מקוריץ 

הטעם  שפח(  סימן  באב  )תשעה  פנחס"  ב"אמרי  זי"ע 

כי  פ"ב ה"ד(  )ברכות  בירושלמי  פי המבואר  לכך, על 

משיח בן דוד נולד בתשעה באב. עוד טעם מבואר 

במדרש  שמצינו  מה  פי  על  הקדושים  בספרים 

שפך  המקדש  בית  בחורבן  כי  ד-יד(,  רבתי  )איכה 

והציל  ועל האבנים  הקב"ה את חמתו על העצים 

בכך את ישראל מכליה, על כן מצד הצלת ישראל 

נקרא תשעה באב מועד.

הנה כי כן מבואר הטעם שבין המצרים נחשב 

עמהם  נכלל  אינו  באב  תשעה  כי  ימים,  כ"א  רק 

התירוצים  אחרי  גם  אולם  מועד.  שנקרא  משום 

מאחר  הביאור,  חובת  עלינו  מוטלת  עדיין  הללו 

חורבן  על  ואבל  צום  של  יום  הוא  באב  שתשעה 

הנביא  לירמיה  הקב"ה  הראה  למה  המקדש,  בית 

מקל שקד, כדי להשוות ימי בין המצרים לצמיחת 

השקד בכ"א ימים, ולא הכניס גם את תשעה באב 

בתוך ימי בין המצרים ויהיו כ"ב ימים.

 כרב ימי בין המצ"ים כסגד
כרב או יו  ה ו"ה ת גמו ית"אל

רחש לבי דבר טוב להעלות על שלחן מלכים 

בעזרת  המצרים  בין  ימי  כ"א  ענין  על  חדש  רעיון 

החונן לאדם דעת, על פי הקדמה יקרה ממשנתו 

הטהורה של הגה"ק רבי צדוק הכהן מלובלין זי"ע 

בין  ימי  י( בענין כ"ב  )פרשת מטות אות  ב"פרי צדיק" 

קד.(:  )סנהדרין  בגמרא  ששנינו  מה  פי  על  המצרים, 

"אמר רבי יוחנן, מפני מה לקו באל"ף בי"ת ]רש"י: 

"שכל מגילת איכה סדורא באלפא ביתא"[, מפני 

שעברו על התורה שניתנה באל"ף בי"ת".

ואם בכל ימות השנה כך, על אחת כמה וכמה 

גדול  צער  הקב"ה  מצטער  בין המצרים  ימי  בכ"א 

וגלות ישראל, לכן כאשר  על חורבן בית המקדש 

הימים  בכ"א  הקב"ה  אל  מתקרב  ישראל  איש 

הללו, כדי לגרום לו נחת רוח ולהקל ממנו כביכול 

את צער הגלות, באתערותא דלתתא אתער לעילא 

שהם  המועדים,  ימי  בכ"א  הקב"ה  אליו  שיתקרב 

ימים גדולים שהקב"ה מתקרב בהם לישראל.

 מדוש אסו מחתבים "ק כרא
ימי בין המצ"ים כתית כרב

ה"אוהב  שכתב  במה  להתבונן  ראוי  אמנם 

המועדים  ימי  כ"א  נזכרו  זו  בפרשה  כי  ישראל", 

הדבר  מקור  והנה  המצרים,  בין  ימי  כ"א  כנגד 

הנביא  בדברי  הוא  ימים  כ"א  הם  המצרים  שבין 

אתה  מה  לאמר,  אלי  ה'  דבר  "ויהי  א-יא(:  )ירמיה 

רואה ירמיהו, ואומר מקל שקד אני רואה". ופירש 

רש"י בשם מדרש אגדה: "השקד הזה הוא משעת 

כמנין  יום,  ואחד  עשרים  בישולו  גמר  עד  חניטתו 

ימים שבין שבעה עשר בתמוז שבו הובקעה העיר 

לתשעה באב שבו נשרף הבית".

הרי לנו דברים ברורים שהראה הקב"ה לירמיה 

מקל שקד, כדי לרמז בכך על ימי בין המצרים שהם 

כ"א ימים מי"ז בתמוז עד תשעה באב, ומכאן המקור 

שבין  הקדושים  ספרים  בהרבה  שמבואר  למה 

האריז"ל  רבינו  ובראשם  ימים,  כ"א  הוא  המצרים 

"ענין בין המצרים  )ענין בין המצרים(:  ב"שער הכונות" 

והם כ"א ימים שבין י"ז לתמוז עד תשעה באב".

אמנם יש לתמוה שהרי משבעה עשר בתמוז 

ימים, כי בחודש תמוז  כ"ב  עד תשעה באב ישנם 

]שהוא  החודש  סוף  עד  בתמוז  מי"ז  ימים  י"ג  יש 

חסר בן כ"ט ימים[, ובחודש אב ישנם ט' ימים עד 

ט' באב. וכתב על זה ה"בני יששכר" )תמוז-אב מאמר 

ב אות ג( ענין נפלא, כי י"ג ימי בין המצרים בחודש 

שנזכרו  רחמים  של  מדות  י"ג  כנגד  הם  תמוז 

את  רבינו  משה  ששבר  אחרי  תשא,  כי  בפרשת 

הלוחות בי"ז בתמוז, ואילו ט' ימים של חודש אב 

אחרי  שלח,  בפרשת  שנזכרו  מדות  ט'  כנגד  הם 

אנו  שבה  לטובה  עלינו  הבאה  קודש  שבת 

בשנה  תמיד  חלה  פנחס,  פרשת  בתורה  קוראים 

פשוטה בשבוע הראשון של כ"א ימי בין המצרים 

אחד  כל  חייב  שבהם  באב,  ט’  עד  בתמוז  מי"ז 

מישראל להיות מיצר ודואג על חורבן בית המקדש 

וגלות השכינה ולהתפלל על הגאולה השלימה.

בגמרא  המבואר  לפי  כי  מזה  להבין  נשכיל 

קריאת  סדר  את  תיקן  הסופר  שעזרא  לא:(  )מגילה 

הרי  תחילה,  בכוונה  השנה  במעגל  הפרשיות 

בין  לימי  פנחס  פרשת  בין  אמיץ  קשר  שיש  ברור 

זי"ע  מאפטא  הרה"ק  בכך  הרגיש  וכבר  המצרים. 

ב"אוהב ישראל" )פרשתנו ד"ה למה קורין(: "למה קורין 

פרשת פנחס בשבת בין המצרים ברוב השנים, אשר 

זו, ועל כרחך  כל עיקרי המועדים כתובים בפרשה 

בכוונה מכוונת עשו חכמינו  ריק הוא, אך  לא דבר 

ז"ל זה ברוח קדשם".

ימים  כ"א  כי  נפלא  ענין  קדשו  בדברי  ומבאר 

של בין המצרים, הם מקור ושורש לכל המועדים 

שהם גם כן כ"א ימים שנזכרו בפרשת פנחס, והנה 

הדברים בלשון קדשו:

דאלו  שכל,  ושום  לב  בהעיר  לומר  יש  "אמנם 

מקוריים  הם  באב,  לט'  בתמוז  י"ז  שבין  יום  הכ"א 

ושרשיים לכל המועדות של השנה שהם בכללם גם 

כן כ"א יום, היינו שבת וראש חודש, ז' ימי הפסח, 

יום  השנה,  ראש  של  ימים  ב'  השבועות,  חג  יום 

עצרת[,  שמיני  ]עם  הסוכות  חג  ימי  ח'  הכיפורים, 

וסימנך )תהלים עג-א( א"ך טוב לישראל, ואלו הכ"א 

יום שבין המצרים הם מקורים שרשיים להם".

ונראה לפרש כוונתו במה שכתב כי כ"א ימי בין 

המצרים הם מקור ושורש לכ"א ימי מועדי השנה, 

על פי מה שמצינו שהקב"ה מצטער מאד על חורבן 

בגמרא  ששנינו  כמו  ישראל,  וגלות  המקדש  בית 

)ברכות ג.(: "שלש משמרות הוי הלילה, ועל כל משמר 

ומשמר יושב הקדוש ברוך הוא ושואג כארי ואומר, 

אוי לבנים שבעוונותיהם החרבתי את ביתי, ושרפתי 

את היכלי, והגליתים לבין אומות העולם".

כרב ימי בין המצ"ים כסגד כרב או יו  ה ו"ה

 כרא ימים כסגד כרא או יו  ת "חו מהלוחו 
 תשה באב הוא כסגד האו  ט' תלא ס גמה
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בין  ימי  כ"ב  כי  צדוק  רבי  מחדש  זה  לפי 

שפגמו  התורה  אותיות  כ"ב  כנגד  הם  המצרים 

בהן ישראל בשעת החורבן, היום הראשון שבעה 

על  א',  הראשונה  האות  כנגד  הוא  בתמוז  עשר 

הקב"ה  שפתח  כו.(  )תענית  הלוחות  בו  נשברו  כן 

"אנכי  כ-ב(:  )שמות  א'  באות  הדברות  עשרת  את 

ה' אלקיך". והיום האחרון תשעה באב הוא כנגד 

"תם עוונך  )איכה ד-כב(:  ת', על שם הכתוב  האות 

ששפך  במדרש  שדרשו  מה  על  לרמז  ציון",  בת 

כדי  האבנים,  ועל  העצים  על  חמתו  את  הקב"ה 

להציל את ישראל מכליה.

תבלין  להוסיף  נראה  מאריה  קמיה  כעבדא 

כי  בפרשת  שכתוב  מה  פי  על  הקדושים,  לדבריו 

המחנה  אל  קרב  כאשר  "ויהי  לב-יט(:  )שמות  תשא 

וישלך  משה  אף  ויחר  ומחולות  העגל  את  וירא 

מידו את הלוחות וישבר אותם תחת ההר". מגלים 

ז"ל במדרש הסיבה לשבירת הלוחות  לנו חכמינו 

לכך  הלוחות  מן  הכתובים  "שפרחו  מו-א(:  )שמו"ר 

שצג(:  סימן  פרשתנו  שמעוני  )ילקוט  ובמדרש  שברן". 

"נסתכל משה בלוחות וראה הכתב שבהן שפרחו, 

וכבדו על ידי משה ונפלו מידיו ונשתברו".

נמצא לפי זה כי בחטא העגל בי"ז בתמוז פרחו 

מיום  לכן  הראשונות,  בלוחות  שהיו  האותיות  כל 

האותיות  כנגד  המצרים  בין  ימי  כ"ב  מתחילים  זה 

להקשות  יש  לכאורה  אמנם  הלוחות.  מן  שפרחו 

על זה שהרי לא פרחו מן הלוחות רק כ"א אותיות 

לא נזכרה כלל  ט'  התורה שהיו עליהם, אבל האות 

בלוחות הראשונים, כמו ששנינו בגמרא )ב"ק נד:(:

בר  חייא  רבי  את  עגיל  בן  חנינא  רבי  "שאל 

אבא, מפני מה בדברות הראשונות לא נאמר בהם 

ובדברות האחרונות נאמר בהם טוב". פירוש  טוב, 

במצות  ואתחנן  בפרשת  האחרונות  בדברות 

יאריכון  "למען  ה-טז(:  )דברים  נאמר  ואם  אב  כיבוד 

ואילו בדברות הראשונות  'ייטב' לך",  ולמען  ימיך 

רק  כתוב  ואם  אב  כיבוד  במצות  יתרו  בפרשת 

שם:  נזכר  ולא  ימיך",  יאריכון  "למען  כ-יב(:  )שמות 

"ולמען ייטב לך".

להשתבר".  וסופן  "הואיל  בגמרא:  ומתרץ 

פירוש, הקב"ה לא רצה להזכיר לשון טוב בדברות 

ומקשה  להשתבר.  שסופם  ידע  כי  הראשונות 

בגמרא: "וכי סופן להשתבר מאי הוי. אמר רב אשי 

אם  פירוש,  מישראל".  טובה  פסקה  ושלום  חס 

אומרים  היו  הראשונות,  בדברות  טוב  נזכר  היה 

כי בשבירת הלוחות פסקה טובה מישראל, שהרי 

הטוב שהיה בלוחות נשבר, לכן לא הזכיר הקב"ה 

לשון טוב רק בדברות האחרונות.

 תבי"  הלוחו  ירפ ב מופ 
בגימט"יא טורב

)תמוז- יששכר"  ה"בני  מבאר  האמור  פי  על 

שנשתברו  הטעם  חומר,  כמין  א(  אות  ב  מאמר  אב 

טו"ב, והנה  י"ז בתמוז שעולה בגימטריא  הלוחות 

לשון קדשו:

במקרה  ולא  הלוחות,  נשתברו  בו  בתמוז  "י"ז 

מה  פי  על  והוא  טו"ב,  בגימטריא  דייקא  י"ז  הוא 

בדברות  טוב  אין  מה  מפני  ז"ל  רבותינו  שאמרו 

שמו  יתברך  לפניו  וידוע  גלוי  היה  כי  הראשונות, 

כן  ויאמרו ח"ו פסק הטוב, על  שעתידין להשתבר 

אלה  שכל  לומר  שניות,  בלוחות  רק  טוב  בהם  אין 

הענינים טו"ב לישראל, על כן אירע המעשה ביום 

טו"ב בתמוז".

ומה מתוקים הם דברי ה"חתם סופר" בדרשותיו 

)דף שטו: טור ג ד"ה איתא( שמפרש לפי זה רמז הפסוק: 

שנשברו  מה  "אך",  פירוש:  לישראל",  טוב  "אך 

ט',  האות  בלי  אותיות  א"ך  רק  הלוחות  בשבירת 

"טוב לישראל", כדי שלא יאמרו פסקה טובה  הוא 

בשבירת  כי  ברורים  דברים  לנו  הרי  מישראל. 

ט'  האות  כי  אותיות,  כ"א  רק  פרחו  לא  הלוחות 

שלא נזכרה שם לא פרחה מהלוחות, אם כן נסתר 

הם  המצרים  בין  ימי  כ"ב  כי  שאמרנו  מה  לכאורה 

כנגד כ"ב אותיות התורה שפרחו מהלוחות.

ונראה ליישב בזה מה שתמהו המפרשים, מנין 

הלוחות  את  לשבור  לו  שמותר  רבינו  משה  למד 

שהיה חקוק עליהם עשרת הדברות. לפי האמור יש 

לומר כי כשראה משה שהקב"ה לא כתב את האות 

ט' בלוחות הראשונים, כדי שלא יאמרו בשבירתם 

כי  לו הוכחה מכך  שפסקה טובה מישראל, היתה 

זהו רצון הקב"ה שישבור את הלוחות.

הנה מה טוב לפרש בזה מה ששנינו בגמרא )שבת 

פז.( כי בשבירת הלוחות הסכים הקב"ה עם משה: 

)שמות לד-א(  "מנלן דהסכים הקב"ה על ידו, שנאמר 

על  לומר  ויש  ששיברת".  כוחך  יישר  שברת,  אשר 

פי מה שכתוב בלידתו של משה )שמות ב-ב(: "ותרא 

אותו כי טוב הוא". הרי מבואר כי משה רבינו עצמו 

הוא בבחינת "טוב", הנה כי כן זהו שאמר לו הקב"ה: 

"יישר כוחך ששיברת", כי בכך ששיברת ופרחו כל 

האותיות מלבד האות ט', נתחזק כוחך שהוא הטוב 

שלא נשבר יחד עם שאר האותיות.

רויצא מן ב  ציון כל הד"הר

אמנם אחרי העיון נראה לומר בזה ענין נפלא, 

הלוחות  מן  האותיות  שפרחו  מה  לבאר  בהקדם 

הקב"ה  שנמנע  מה  ועוד,  זאת  שנשברו.  לפני 

מלכתוב את האות ט' על הלוחות הראשונים, כדי 

הידוע  פי  על  מישראל,  טובה  פסקה  יאמרו  שלא 

כי בזמן שבית המקדש היה קיים, היה צריך לקיים 

כמו  הגזית,  שבלשכת  הסנהדרין  הוראות  כל  את 

על  "ועשית  יז-י(:  )דברים  שופטים  בפרשת  שכתוב 

פי הדבר אשר יגידו לך מן המקום ההוא אשר יבחר 

יורוך". שנינו על כך  ה' ושמרת לעשות ככל אשר 

במשנה )סנהדרין פו:(: "אלו ואלו באין לבית דין הגדול 

ישראל,  לכל  יוצא תורה  שבלשכת הגזית, שממנו 

שנאמר מן המקום ההוא אשר יבחר ה'".

אחרי  כי  הקדושים,  בספרים  מבואר  אמנם 

הגלויות,  בכל  התורה  גלתה  המקדש  בית  חורבן 

מן  "ויצא  א-ו(:  )איכה  שכתוב  מקרא  נאמר  כך  ועל 

כללות  מירושלים  שנסתלקה  הדרה".  כל  ציון  בת 

התורה שהיא הדרה של בת ציון, ולכן היו צריכים 

ללכת לגולה ממקום למקום, כדי לגלות כל חלקי 

התורה הקשורים בכל המקומות שבעולם.

ב”תפארת  המהר”ל  דברי  הם  נפלאים  ומה 

)שבת  רשב"י  דברי  שמבאר  נו(,  )פרק  ישראל” 

קלח:(: "תניא רבי שמעון בן יוחאי אומר חס ושלום 

שתשתכח תורה מישראל, שנאמר )דברים לד-כא( 

כי לא תשכח מפי זרעו, אלא מה אני מקיים )עמוס 

ולא ימצאו, שלא  ישוטטו לבקש את דבר ה'  ח-יב( 

ימצאו הלכה ברורה ומשנה ברורה במקום אחד".

 אוהב ית"אל: ב "ת   סחנ ספכ"ו כרא ימי המושדים
כסגד כרא ימי בין המצ"ים תהם תו"ת לכל המושדים

 כרא ימי בין המצ"ים תו"תו במה ת"אה י"מיה
בסבואה מקל תקד תד"כו להצמיח תקדים בכרא ימים

 יתוב ה ליאה מדוש אסו מחתבים כרא ימי בין המצ"ים
תה"י יתסם כרב ימים מירפ ב מופ שד  תשה באב

 גמ"א: מ סי מה לא כ וב בלוחו  ה"אתוסים: רלמשן ייטב לךר
תלא יאמ"ו בתבי"  הלוחו   נקה טובה מית"אל
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לומר  "רצונו  בזה:  הכוונה  המהר"ל  ומבאר 

ישראל,  צורת  היא  התורה  כי  הוא,  כך  בודאי  כי 

וכפי מה שהם ישראל בעצמם כך התורה, וכאשר 

מפוזרים  והם  ישראל,  על  גלות  יתברך  השם  גזר 

רק  התורה  תמצא  לא  כך  העולם,  בכל  ומפורדים 

במקום  ברורה  הלכה  תמצא  ולא  ומפורד,  מפוזר 

אחד כמו שהם ישראל".

שגלו  ממה  בחוש  רואים  אנו  זה  נפלא  ענין 

ישראל אחרי החורבן לגלות בבל, כדי שיגלו שם 

בכל  העינים  את  לנו  המאיר  בבלי"  "תלמוד  את 

ימי חשכת הגלויות, וכך גלו ישראל מגולה לגולה 

החל  שם,  טמונים  שהיו  התורה  חלקי  לגלות  כדי 

רש"י  כמלאכים,  הראשונים  הקדושים  מרבותינו 

בצרפת  שגילו  הצרפתים  התוספות  בעלי  וכל 

הראשונים  רבותינו  וכך  בתורה,  נפלאים  חלקים 

הרשב"א  הרמב"ן,  הרמב"ם,  הרי"ף,  ספרד,  חכמי 

והרא"ש, אשר מימי תורתם אנו שותים בצימאון, 

ולאור תורתם נסע ונלך עד ביאת הגואל.

)אבות  במשנה  ששנינו  מה  בזה  לבאר  יומתק 

פ"ד מי"ד(: "הוי גולה למקום תורה". כי כאשר אדם 

לעסוק  אחרת  בעיר  ללכת  כדי  ביתו  את  עוזב 

בתורה, אל יתלונן על שהוא צריך לעזוב את ביתו 

וללכת לגלות, אלא יאמין באמונה שלימה שהוא 

כל  מסבב  שהקב"ה  כלומר  תורה",  "למקום  גולה 

נמצא  ששם  מקום,  לאותו  שיגיע  מסבב  הסיבות 

חלק התורה השייך לחלקו ולשורש נשמתו.

 האו יו   "חו כדי
 תיקלטו או ן חכמי ה ו"ה

דכתיב  "מאי  נד.(:  )עירובין  בגמרא  שנינו  והנה 

)שמות לב-טז( חרות על הלוחות, אלמלי לא נשתברו 

לוחות הראשונות לא נשתכחה תורה מישראל. רב 

שולטת  ולשון  אומה  כל  אין  אמר,  יעקב  בר  אחא 

חירות".  אלא  חרות  תיקרי  אל  חרות  שנאמר  בהן, 

המתינו  "אילו  לב-א(:  )שמו"ר  במדרש  הוא  וכן 

לא  מעשה,  אותו  עושים  היו  ולא  למשה  ישראל 

היתה גלויות ולא מלאך המות שולט בהן, וכן הוא 

אומר )שמות שם( והמכתב מכתב אלקים הוא חרות 

על הלוחות, מהו חרות, רבי יהודה אומר חירות מן 

המות".  ממלאך  חירות  אומר  נחמיה  ורבי  גלויות, 

תורה  נשתכחה  הלוחות  בשבירת  כי  מבואר  הרי 

מישראל ונגזרה עליהם גלות.

מעתה ירווח לנו להבין מה שאמרו חכמינו ז"ל 

במדרש כי בחטא העגל פרחו האותיות מן הלוחות 

שהיו  התורה  חלקי  שכל  בזה  הכוונה  הראשונים, 

פרחו  הראשונים  הלוחות  של  באותיות  רמוזים 

ונתפזרו בכל הגלויות, כדי שבעת שיבואו ישראל 

בגלות יקבצו את כל חלקי התורה מן הגלות.

ונראה להביא סימוכין לכך ממה שמצינו חידוש 

גדול בדברי הרמ"ע מפאנו ב"עשרה מאמרות" )מאמר 

בתלמוד  ששנינו  מה  שהביא  פט"ז(,  ח"ב  הדין  חקור 

יהושע  רבי  אחי  בן  "חנניה  כה.(:  )שקלים  ירושלמי 

ודיבור דקדוקיה ואותיותיה של  אומר, בין כל דיבור 

בתרשיש,  ממולאים  ה-ד(  השירים  )שיר  דכתיב  תורה, 

כימא רבא". ומפרש הרמ"ע הכוונה בזה שכל התורה 

שבעל פה היתה כתובה על הלוחות הראשונים.

בתלמוד  שדרשו  ממה  גם  לכך  ראיה  והביא 

כד-יב(:  )שמות  שכתוב  מקרא  על  ה.(  )ברכות  בבלי 

שם,  והיה  ההרה  אלי  עלה  משה  אל  ה'  "ויאמר 

ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצוה אשר 

הדברות,  עשרת  אלו  לוחות,   - להורותם  כתבתי 

זו משנה, אשר כתבתי,  תורה, זה מקרא, והמצוה, 

מלמד  גמרא,  זה  להורותם,  וכתובים,  נביאים  אלו 

שכולם ניתנו למשה מסיני".

לפי זה מחדש הרמ"ע מפאנו )שם( כי מי שזוכה 

לחדש חידושי תורה לאמיתה של תורה, הרי הוא 

על  כתובים  שהיו  ההלכות  לחידושי  לכוון  זוכה 

שמונה  תפלת  )סיום  מתפללים  אנו  זה  ועל  הלוחות, 

"ותן חלקנו בתורתך", שנזכה לכוון לדברי  עשרה(: 

התורה שהיו כתובים על הלוחות.

של  האותיות  שפרחו  מה  כי  לומר  יש  מעתה 

תורה שבעל פה מהלוחות הראשונים בחטא העגל, 

הטעם הוא משום שכך עלה ברצונו יתברך, שמעתה 

יפרחו כל האותיות מהתורה שבעל פה באויר העולם, 

ולא ימצאו מרגוע ומנוחה עד אשר ינוחו שוב בעולם, 

בפיהם של חכמי ישראל התנאים והאמוראים ופוסקי 

הדורות העוסקים בתורה שבעל פה.

 בי"ו" כל חלקי ה ו"ה
של ידי האו  ט' תלא סתב"ה

נעים לבאר בזה מה ששנינו  ומה  הנה מה טוב 

האות  את  הקב"ה  כתב  שלא  הטעם  הנ"ל,  בגמרא 

ט' בלוחות הראשונים, כדי שלא יאמרו חס ושלום: 

בזכות  כי  בזה  הביאור  מישראל",  טובה  "פסקה 

בשבירת  נפגם  שלא  טוב  על  רמז  שהיא  ט'  האות 

התורה  חלקי  כל  את  לגלות  יכולים  אנו  הלוחות, 

שאר האותיות שנתפזרו בגלויות, אבל אם גם האות 

ט' היתה נשברת יחד עם שאר האותיות היו אומרים 

ח"ו: "פסקה טובה מישראל", כי לא היה אפשר לברר 

מהגלויות את חלקי התורה שנקראת טוב.

"אין  פ"ו מ"ג(:  )אבות  זה במשנה  ענין  ויש לרמז 

טוב  לקח  כי  ד-ב(  )משלי  שנאמר  תורה,  אלא  טוב 

נתתי לכם תורתי אל תעזובו". הקב"ה מרמז בכך 

לישראל: "כי לקח טוב נתתי לכם", כשמסרתי לכם 

את הלוחות הראשונים נתתי לכם "לקח טוב", במה 

שלא  כדי  הראשונים  בלוחות  טוב  כתבתי  שלא 

ישברו, והטעם לכך הוא: "תורתי אל תעזובו", כדי 

שתוכלו לברר חלקי התורה שנתפזרו בגלויות.

ז"ל  חכמינו  שהסמיכו  מה  בזה  להבין  יומתק 

בלוחות  טוב  הקב"ה  כתב  שלא  נה.(,  )ב"ק  בגמרא 

מישראל  פסקה טובה  יאמרו  כדי שלא  הראשונים 

"אמר  יהושע:  רבי  של  למאמרו  הלוחות,  בשבירת 

רבי יהושע הרואה טי"ת בחלומו סימן יפה לו... הואיל 

ופתח בו הכתוב לטובה תחילה, שמבראשית עד וירא 

]כי טוב[ לא כתיב טי"ת". פירוש,  אלקים את האור 

האות ט' הראשונה בתורה היא במילת "טוב".

האות  בזכות  כי  בזה,  הביאור  האמור  לפי 

התורה  של  הגנוז  האור  את  לגלות  זוכים  אנו  ט' 

המבואר  פי  על  בזה  והענין  העולם.  בכל  המפוזר 

בזוהר הקדוש )הקדמה ג.( שאמר הקב"ה לאות ט': 

דכתיב  הוא  הדא  בגווך,  וצפון  בגווך  סתים  "טובך 

ליראיך".  צפנת  אשר  טובך  רב  מה  לא-כ(  )תהלים 

פירוש, האות ט' רומזת על הטוב הגנוז בה, כי קו 

הימין מתעגל ונכנס בתוך האות, ולפי דברינו הרמז 

זו שלא נשברה יחד עם שאר  בזה כי בזכות אות 

האותיות, אנו זוכים לגלות את האור הגנוז אותיות 

התורה שנתפזרו בכל הגלויות.

 או  ט' היא או  החיים
ואין המו  תולט בה

ועתה בא וראה כי על פי האמור יפתח לנו פתח 

תרומה  )פרשת  הקדוש  בזוהר  שמבואר  מה  להבין 

משום  הלוז,  עצם  על  שולט  המות  אין  כי  קנב.(, 

שהאות ט' שהיא אות החיים מאירה עליו:

 כרא ימי בין המצ"ים הם כסגד כרא או יו  האלרף ביר 
ת "חו מן הלוחו  בירפ ב מופ בש  תבי"  הלוחו 

 ט' בארב הוא כסגד או  ט' באלרף ביר  תלא כ ב
הקברה של הלוחו  תבפכו ה אסו מחפי"ים כל האו יו 

 ח ם נו ": "מפ ה נוק: ראך טוב לית"אלר
מה תסתב"ו "ק ארך או יו  בלי האו  ט', הוא טוב לית"אל

 בסי יתתכ": ירפ ב מופ בגימט"יא טורב ל"מפ
תבתבי"  הלוחו  בירפ ב מופ לא  נקה טובה מית"אל



  "ת   סחנ  תשרפ | ד

mamarim@shvileipinchas.com :לקבלת המאמרים באימייל

"טי"ת איהו את דנהירו חיין, בגין כך מאן דחמי 

טי"ת בחלמיה סימנא טבא הוא ליה וחיין אתתקנו 

ליה, ועל דא בגין דהוה ט' תליא על גב ההוא אתר 

נהירו דחיין  לא שלטא ביה מותא... תא חזי טי"ת 

דכתיב  טוב,  כי  קרא  בה  פתח  דא  ועל  אתר,  בכל 

)בראשית א-ד( וירא אלקים את האור כי טוב, מהאי 

אלא  עריק,  תימא  לא  מחבלא,  מלאכא  עריק  את 

דלא אתייהיב ליה רשו לאעלא תמן".

בתרגום ללשון הקודש:

"טי"ת היא אות המאירה חיים, לפיכך מי שרואה 

טי"ת בחלומו סימן טוב הוא לו וחיים מתוקנים לו, 

מקום  אותו  גב  על  תלויה  ט'  שהאות  משום  ולכן 

]הלוז[ לא שולט בו מות... בוא וראה טי"ת היא אור 

החיים בכל מקום, ולכן פתח בה הכתוב כי טוב, ככתוב 

)בראשית א-ד( וירא אלקים את האור כי טוב, מאות זו 

בורח מלאך המחבל ]מלאך המות[, אל תאמר בורח, 

אלא שלא ניתנת לו רשות להיכנס שמה".

ונראה לבאר הענין בזה על פי מה שהבאנו בשם 

הלוחות  את  מקבלים  ישראל  היו  אם  כי  המדרש, 

הראשונים היו נעשים בני חורין ממלאך המות, ומביא 

ראיה ממה שכתוב: "והמכתב מכתב אלקים הוא חרות 

מן  חירות  אומר  יהודה  רבי  חרות,  מהו  הלוחות,  על 

גלויות, ורבי נחמיה אומר חירות ממלאך המות".

ידי  על  כי  בזה,  הביאור  לומר  יש  האמור  לפי 

מהלוחות  שפרחו  באותיות  פגם  ישראל  שגרמו 

שהיה מכתב אלקים, לא היה בכוחן של אותיות הללו 

אבל  המות,  ממלאך  חורין  בני  ישראל  את  לעשות 

האות ט' שלא נשברה בשבירת הלוחות עדיין נשאר 

בה הכח לשחרר את ישראל ממלאך המות. 

מעתה לא נפלאת היא לומר, כי מה שיש בכוחנו 

לקבץ את כל חלקי התורה שנתפזרו בתוך הגלויות 

ט'  האות  בכח  הוא  הלוחות,  מן  האותיות  כשפרחו 

שהיא אות החיים, שלא נשברה ואין המות והשכחה 

על  הרומזת  ט'  האות  כי  להוסיף  ויש  בה.  שולטים 

והתורה  טוב,  שנקראת  הקדושה  התורה  היא  טו"ב 

)משלי  שכתוב  כמו  מות,  בה  שאין  החיים  אור  היא 

ג-טז(: "אורך ימים בימינה בשמאלה עושר וכבוד". 

חשבתי דרכי לבאר בזה מה ששנינו בגמרא )נדה 

ל:( על העובר במעי אמו: "ואין לך ימים שאדם שרוי 

בטובה יותר מאותן הימים, שנאמר מי יתנני כירחי 

ומבאר  כולה".  התורה  כל  אותו  ומלמדין  קדם... 

המהר"ל ב"נתיבות עולם ב'" )נתיב הצדקה פ"ג( הטעם 

שכל כך טוב לו, כי האות ט' מאירה עליו בט' חודשי 

העיבור, הנה הדברים בלשון קדשו:

מבאותן  בטוב  שורה  שהאדם  ימים  לך  "ואין 

לו  אין  אמו  בבטן  הולד  כי  מבואר  זה  ודבר  ימים. 

חסרון, אבל כאשר יוצא לאויר העולם תיכף ומיד 

ומיד  תיכף  בוכה  הולד  שהרי  חסרון,  בעל  הוא 

מפני  רק  בכיה  לך  ואין  העולם,  לאויר  כשיוצא 

ומפני  חסר,  אינו  אמו  בבטן  אבל  חסר,  שהוא 

העיבור  ימי  ולכך  חסר,  אינו  אמו  בבטן  שהאדם 

בטי"ת  דבק  הוא  אמו  בבטן  שהאדם  חדשים,  ט' 

ט'  הרואה  קמא  בבבא  שאמרו  כמו  הטוב,  שהוא 

בחלום סימן טוב הוא לו".

לפי דברינו יש להוסיף כי מטעם זה: "מלמדין 

אותו כל התורה כולה". כי מאחר שהאות ט' מאירה 

עליו בט' חודשי העיבור, והאות ט' הרי רומזת על 

טו"ב שלא נשברה בשבירת הלוחות, ובזכותה אנו 

מגלים את כל חלקי התורה שגלו בגלויות כשפרחו 

זו  כ"א האותיות בשבירת הלוחות, לכן בכח אות 

מלמדים את העיבור כל התורה כולה. 

 ט' באב הוא כסגד האו  ט'
את" טוביה גסיפ בגוויה

בדרך זו במסילה נעלה לבאר ענין כ"א ימי בין 

המצרים, על פי מה שהבאנו בשם רבי צדוק הכהן, 

כי כ"ב ימי בין המצרים הם כנגד כ"ב אותיות התורה, 

י"ז בתמוז כנגד אות א' ותשעה באב כנגד האות ת'. 

פנים  בשבעים  הנדרשת  תורה  של  כדרכה  אולם 

נראה לומר לפי האמור בדחילו ורחימו מהלך חדש, 

באב  ט'  עד  בתמוז  מי"ז  המצרים  בין  ימי  כ"א  כי 

בי"ת  כנגד כ"א אותיות האל"ף  ולא עד בכלל, הם 

אבל  הלוחות,  מן  כשפרחו  העגל  בחטא  שנפגמו 

תשעה באב עצמו הוא כנגד האות ט' שלא נפגמה 

כלל, שהרי הקב"ה לא כתבה על הלוחות הראשונים 

כדי שלא יאמרו פסקה טובה מישראל.

הרה"ק  של  קדשו  בדברות  יתדותי  תמכתי 

מאפטא זי"ע ב"אוהב ישראל" )פרשת פנחס(, שמבאר 

הטעם שנחרב הבית המקדש ביום ט' בא"ב, לרמז 

על האות ט' באל"ף בי"ת, כי האות ט' שיש בו קו 

שנכנס ומתחבא בתוך האות מרמז על הטוב הגנוז 

בתוכו, ובלשון קדשו: "וחורבן הבית היה בט' באב, 

ואות ט' בכתיבה אשורית ראשו כפול לתוכו, לרמז 

כי טוביה גניז בגוויה".

החורבן  בזכות  שהרי  כוונתו  לפרש  ונראה 

האבנים  ועל  העצים  על  חמתו  הקב"ה  ששפך 

החורבן  בתוך  גם  כי  נמצא  מכליה,  ישראל  ניצלו 

טוביה גניז בגוויה, ולכן סיבב הקב"ה שחורבן בית 

המקדש יהיה ביום ט' באב שהוא ט' באל"ף בי"ת. 

הרי לנו דברים ברורים כי ט' באב הוא כנגד האות 

ט' שלא נפגמה בחטא העגל.

הנה מה טוב ומה נעים להבין בזה מה שסיבב 

מה  פי  על  באב,  בתשעה  משיח  לידת  הקב"ה 

בהקדמתו  זצ"ל  קלוגר  שלמה  רבי  הגה"ק  שכתב 

לפרש  תניינא  מהדורא  ודעת"  טעם  "טוב  לשו"ת 

הפסוק )קהלת יב-יב(: "עשות ספרים הרבה אין קץ". 

כי הגאולה תלויה בגילוי כל חידושי התורה. וזהו 

פירוש הפסוק: "עשות ספרים הרבה", מה שצריך 

לעשות הרבה ספרים של חידושי תורה, "אין קץ", 

כן  כי  הנה  הגאולה.  לקץ  זכינו  לא  שעדיין  משום 

כי  באב,  בתשעה  משיח  שנולד  הטעם  מבואר 

ט' בתשעה בא"ב יזכו ישראל לקבץ  בזכות האות 

כל חלקי התורה מהגלויות, ועל ידי זה יזכו לגאולה 

השלימה ולביטול המות על ידי האות ט'.

עמקו  מה  לבנו  וישמח  עינינו  יאירו  מעתה 

ירמיה:  נבואתו של  ז"ל, שדרשו על  דברי חכמינו 

כ"א  הם  המצרים  בין  כי  רואה",  אני  שקד  "מקל 

כ"ב  ישנם  שלמעשה  אף  השקד,  כפריחת  ימים 

בתמוז  בי"ז  העגל  שבחטא  אמת  הן  כי  ימים, 

האותיות  כל  פרחו  ההוא  ביום  הלוחות  ובשבירת 

רק  פרחו  המבואר  לפי  הלא  אולם  הלוחות,  שעל 

בלוחות  היתה  שלא  ט'  האות  כי  אותיות,  כ"א 

הראשונים לא נפגמה.

וזהו הטעם שיום תשעה באב נקרא מועד, כי 

הוא כנגד האות ט' כפי שנרמז בשם היום תשעה 

בי"ת  האל"ף  מן  התשיעית  האות  היינו  בא"ב, 

שפך  המקדש  בית  חורבן  בזכות  כי  מועד,  נקרא 

הקב"ה את חמתו על העצים ועל האבנים, ועל ידי 

גלות, כדי  ונגזרה עליהם  ניצלו ישראל מכליה  זה 

שיבררו בכל הגלויות את כל חלקי התורה על ידי 

האות ט' שלא נפגמה בשבירת הלוחות.

אור  לנו  יצא  האמור  כל  את  נצרף  כאשר 

בהיר על ימי בין המצרים הבאים לקראתנו, שהם 

נפתחים בשבעה עשר בתמוז שנשברו בו הלוחות, 

כמו שרמז ה"בני יששכר" כי י"ז בתמוז בגימטריא 

האות  מלבד  נשברו  האותיות  שכל  לרמז  טו"ב, 

ימי  כ"א  לנו  יש  זה  מטעם  והנה  טו"ב,  שהיא  ט' 

בין המצרים עד תשעה באב, כנגד כ"א האותיות 

שנפגמו כדי לתקנן, ותשעה באב עצמו הוא כנגד 

האות ט' שלא נפגמה, כדי שנוכל לברר על ידה את 

כל חלקי התורה, ונזכה לטוב האמיתי בביאת גואל 

צדק במהרה בימינו אמן.

נדבת הרה"ח ר' יצחק פורסטר וב"ב הי"ו לעילוי נשמת נכדם הילד יהודה )לייבי( ע"ה בן ר' נחמן ני"ו


