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ְזַר  "  ְצָחק  ַוי ִּ ָא   ע יִּ ְמָצ  ֶרץ ַההִּ  ב ָ ָנ  וא ַוי ִּ ָ ש   ָערִּ  וא ֵמָא  ה ַההִּ  א ב ַ ְיָבְרֵכ  ה ש ְ  (יב' בראשית כו" )' הו  הים ַוַֽ

 

 באב' והגיגים לט
 ( :ל תענית) "המערכה עצי פסקו שבו ...באב עשר כחמשה לישראל טובים ימים היו לא"

  ישראלשעם  "קדושת לוי"ב ב'רבי לוי יצחק מברדיצמבאר . תמיותר איה" לישראל"שהמילה  נראה, לכאורה
 בעת  דהיינו, (.מב סנהדרין) מלואה בעת הלבנה קידוש על םשמברכי שםכ, השלם דבר עלך אלא מבראינו 

 " המערכה עצי פסקו שבו"שהטעם  ,באב ו"בט כאן ולכאורה. השלמות עת שהוא, להתמלאות השמתחיל
  ישראלעם שלא שידוע א, לישראל טוב יוםמדוע קבעו אותו כ, "חמה של כוחה תש"הוא משום ש

  לישראלשלאומות העולם אין זה יום טוב אולם  וצאי, (.כט סוכה) לחמההעולם מונים  ואומות ללבנה המונ
 , קאווד לישראל, "לישראל טובים ימים היו לא"ל "מה שאמרו חז וזה, חמה של חהוכ כשתש טוב יום הוז

 . לבנה בקידוש כמו טוב יוםזהו  לישראלאבל , (.כט סוכה) העולם לאומות רע סימןזהו ו חמה של כוחה תש אז כי
 

 :(תענית ל)" בזה הלבא זבטים שהיום שהותרו ... באב עשר כחמשהלא היו ימים טובים לישראל "

 מדוע תקנו שמחה ביום זה הלוא כל האיסור של נישואי השבטים זה בזה היה רק לאותו , קשהלכאורה 
 איזה שמחה , ם"וגם אם כן כמו שמפרש הרשב, תחדש הדורהו באב "בטשלפרש אין  ,שחילק את הארץ הדור

 של נישואי השבטים  סורהאיאת דשו ישחשכמו , "שפת אמת"מבאר ה, אלא? הסתלקיש בזה שהדור הראשון 
 כוונו כך , (ה 'לו במדבר)" בני יוסף דובריםמטה כן : "שנאמרמם עהסכים ה "והקבעל ידי נשיאי ישראל זה בזה 
  לעו םמכאן ולהבא והסכימו עמם מן השמיאת נישואי השבטים זה בזה להתיר ודור השני לדרוש חכמי ה

 . יו״ט אותו קבעוכך 
 

 :(כו תענית)" שא נא עינך, בחור"
שלא היו ישראל  בחוריעל צניעותם של אנו לומדים , הרב מרדכי אליהואומר  ,"שא נא עינך ,בחור"מהמילים 

תתורו אחרי לבבכם ואחרי לא "איסור של כשל בישלא להוזאת כדי . מסתכלים על הבנות עד שהיו אומרים להם
אסור לאדם שיקדש את ": ל"זאמרו חהסיבה להיתר היא משום ש? להסתכל הםתירו למדוע כאן ה, אם כך ."עינכם

יותר " רעך" ןואי". רחמנא אמר ואהבת לרעך כמוךשמא יראה בה דבר מגונה ותתגנה עליו ו ,האשה עד שיראנה
 ,וזה אינו נבדק בראייה "אל תתן עינך ביופי"שהרי אמרו לו , ימיהפנהיופי למרות שהיופי המדובר הוא ו. מרעייתך

 .חן בעיניומוצאת  אהימסתכל בה והבחור ש, רק על ידי ראיה יזה אפשרו זאת צריך הבחור לאהוב את הבחורהבכל 
 

 (רבי נחמן מברסלב)" תאמין שאם קלקלת אתה יכול גם לתקן"
 אם בוחנים את ב, ניהםמפרידים ביבלבד שישה ימים הם שני מועדים ש "ו באב"ט"וחג  "אבב' ט"צום 

 באב  'טב. באב' ו באב הוא למעשה התיקון של ט"ניתן לראות שט, מהותם של שני ימים סמוכים אלה
 ו באב הוא יום "ולעומתו ט, "סקטוריאליות"בגלל פלגנות ו ,חרב בית המקדש השני בגלל שנאת חינם

 . התחלה חדשה ואהבה, של חיבור
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 :העלון מוקדש לעילוי נשמת כל מתי ישראל ובכללם" נשמת אדם' נר ה"
 ו"תשע אייר' ע כג"נלבבן סוליקה  ל"ג אליהו דרעי זצ"הרה

     ה  "אב תשע' ע כג"ל נלב"חיים כהן בן רחל זו    "סיון תשע 'בע י"ל נלב"אושיק לוי בן שולה ז
 ה"תנצבחשון  ' ע יד"ל נלב"חשון          מרסדס בן חמו בת שמחה ז' ע י"ל נלב"בת לונה ז רחל בן חמו

 

וביםלישראלכחמישהטלאהיוימים"

 :(תעניתכו)"הכיפוריםעשרבאבוכיום
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 :(תענית ל)" בזה הלבא זבטים שהיום שהותרו "
 הוא  שבו הותרו שבטים לבוא זה בזהעל כך באב  'שקבעו בטוהיום טוב ש צדוק הכהן מלובליןרבי אומר 
 הם כולם שה אמרוהתאחדות כל השבטים יחד מביא לשמתחתנים השבטים זה בזה הדבר על ידי זה משום 

 " וגם זנבא דאריה אריה הוא", יוצא שכולנו גוף אחדעם בפני עצמו וממילא הוא עם אחד ולא כל שבט 
 עוד  וששון ולשמחה ולא יהייום של יהיה גם תשעה באב ל וזחדות אבזכות ו, (גם זנב האריה הוא אריה)

 .מרי נפשישראל בו 
 

 :(תענית כו) "שלא לבייש את מי שאין לו, ירושלים יוצאות בכלי לבן שאוליןשבהן בנות "
שלא לבייש את מי "כשהמטרה היא  "בכלי לבן שאולין" ת לחול בכרמיםלצא "בנות ירושלים"של ההקפדה הזאת 

כי גם  .לבייש את הזולתמלמדת אותנו עד כמה צריך לדאוג לזולת וכמה צריך להתאמץ על מנת שלא " שאין לו
, למציאת הבעל שעמו הן תיבננה את ביתן, למציאת הזיווג שלהן" עסוקות בתחרות"כאשר בנות ירושלים היו 

זהו . והמתבקש היה שהן תתלבשנה במיטב מחלצותיהן בכל זאת הן הקפידו לשמור על כבודן של  הבנות שאין להן
האם אין ? חוב האם אנו מדברים בכבוד לזולתבר, בעבודה, בבית, מסר חשוב שצריך ללוות אותנו לכל אורך חיינו

 ? בדברים שאנו עושים פגיעה באדם אחר
 

 .(בבא בתרא קכא)" לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיום הכפורים"

 ואיך , (.סוכה נא) "מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו: "ל"אמרו חזהלא אלת השאלה שנ
 שיש הבדל בין  א"הריטבמתרץ ? "וכיום הכפוריםכחמשה עשר באב לא היו ימים טובים לישראל "אומרים ש

 ת בית השואבה שמחש. יניהםבוהן שני דברים שונים שאין להשוות , באב' שמחת בית השואבה לשמחה של טו
 היתה באב ' אילו בטוו, יה בלבדולהכהונה והגדולי ישראל וגדולי ה בועסקו ד בבבית המקדש בלהיתה 

 . ובחורי ישראל, השמחה בכרמים ומי שעסק בה הן בנות ישראל
 

עד שלא כלו מתי  :דאמר מר .נן יום שכלו בו מתי מדברוחי מר רביאמר רבה בר בר חנה א"

' ה׳ אלי ויהי כאשר תמו כל אנשי המלחמה למות וידבר': דבור עם משה שנאמר המדבר לא הי

  :(תענית ל). "הדבור האלי הי( טז 'דברים ב)
 ו באב שבו "רק הם לא הבינו שהם אינם נזופים עד ט, כבר בתשעה באבהרי הגזירה בטלה , ונשאלת השאלה

 יבור עם משה אם כן למה הד. אבל הנזיפה באמת נגמרה בתשעה באב או קודם לו. הלבנה הייתה במילואה
 . רההיא חסהרי שה "של הקבחתו על סלישאין ישראל יודעים שכל זמן  רוץ הואיהת ?ו באב"לא חזר עד ט

  באהליכם ותרגנו", אוהב אותם' שהרי כל הקלקול של חטא המרגלים נבע בגלל שבני ישראל לא ידעו כמה ה
 זאת אומרת  (כז 'אדברים )" להשמידנו האמרי ביד אתנו לתת מצרים מארץ הוציאנו אתנו 'ה בשנאת ותאמרו

 . ולוקים חזרה אלינ-של א" אהבת עולם"נזיפה נגמרת רק כאשר אנחנו יודעים ש
 

 (ב-א' קהלת יב) "כביםווהירח והכוהאור עד אשר לא תחשך השמש ... זכור את בוראך"
 היא של אנשים , הקבוצה הראשונה. שונותיש שלוש קבוצות לעניין התשובה מובא ש" אור המאיר"בספר 

 שאז הם , מחמשה עשר באב ת הבוראא עבודללהתקרב ולבם מתעורר , םעל פניה תים נוגעקל-יראת אש
 כי הימים , מת הדיןאי תכרונם איבזאז מעלים כיון שהם , עבודתםעל  יםפיסמומתחילים להתענות ו

 משלימים היא של אנשים ש הקבוצה השנייה ,ליתן דין וחשבון לפני כסא כבודו יםעתידו, םובאי םממשמשי
 ביום  וא ערב ראש השנהבתשובה רק בוישובו , לא תורה ועבודה ותשובהל ,שנה תמימה ,את שנתם

 מלאים ומת, "המלך המשפט", "המלך הקדוש"עק לבם בקול מר וצאז , קול השופראת בשומעם עצמו הדין 
 , "מזונות נוהב ל", "נו חייםהב ל", "הב הב"ם ככלבי ם הםצווחי ואז, דים מיום הדין הגדול והנוראפחומ חרדה

 ו לשוב לא כמו ולא פנלגמרי שפנו עורף הקבוצה השלישית היא של אנשים , "סליחה וכפרההב לנו "
  החתימה, בהושענא רבא שאז גמר הכתיבההתשובה שבים ם וה, הקבוצה הראשונה ולא כמו הקבוצה השנייה

 מוסיף , "אם לא עכשיו אימתי"לעצמם ם יאומרו, המות וםהם מתמלאים חרדה מיאז רק , םנתינת הפתקיו
 , "זכור את בוראך עד אשר לא תחשך השמש. "קבוצות אלושלש הפסוק שלפנינו מרמז על ש" אור המאיר"
 ז על מרמ, "והירח" ,ראשונהמז על הקבוצה הרוזה מ, שאז תש כח השמש, חמשה עשר באבלמד על מ

 הוי אומר , איזהו חג שהחודש מתכסה בו"ל "זחאמרו שמו וכ, יום הדיןבת עוררתהמ, הקבוצה השנייה
האנשים מרמז על הקבוצה השלישית של , "כביםווהכ", הירח שהחודש נתכסה בוה וזה נרמז במל, "זה ראש השנה

  .רואים על הכוכביםששאז מנהג העולם , "כוכבים"נרמז במלת וזה , ואינם שבים עד הושענא רבה החוטאים
 
 

 "ברית יצחק"ו" חנוכת בית"ספרים ל": בית יצחק"ח "גמ( איטר, אשכנזי, ספרדי)י "מבחר תפילין רש": יד יצחק"ח "גמ

 ה יוסף בן חמו"לימוד פיוטים ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת ע :"מאיר השחר"חברת הבקשות 
 02:02-03:02ת "נוה גן פ" שבת אחים"בית כנסת  ה יוסף בן חמו"בהדרכת ע" דף יומי"שיעור  :"ויזרע יצחק"מדרשת 
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ְזַר  "  ְצָחק  ַוי ִּ ָא   ע יִּ ְמָצ  ֶרץ ַההִּ  ב ָ ָנ  וא ַוי ִּ ָ ש   ָערִּ  וא ֵמָא  ה ַההִּ  א ב ַ ְיָבְרֵכ  ה ש ְ  (יב' בראשית כו" )' הו  הים ַוַֽ

 

 פרשת השבועלהגיגים 
 (ד' דברים ו) "אחד' ה ינוקל-א' ישראל ה שמע"

שהכתוב , הקדוש" אור החיים"מסביר ה? "ינו אחדקל-א' ה"מר אפק ותולא הסבפסוק ' הפעמים את שם פל מדוע כ
 םמקבליהיא שאנחנו בזה  והכוונה. הוא אחד' ה, שניתו, ינוקל-הוא א' ה, ראשית', להתכוון לשתי הדרגות שיש מ

בשם  אלאאין אנו בוחרים  "יםהואל"הרבה היו ישהיה במציאות שכלומר אפילו , לעומת אחריםותו קל-אעלינו את 
כדי טעם זה יספיק גם ו, זולתו בעולםלוק -א ואיןשהוא אחד לוקינו -א' שהעוד מה . ינוקל-הוא אשה "זה הוי

להשתעבד למאמריו כדי ספיק שהזכרנו מאומרים שבאחד משני הטעמים  נמצינו. להתחייב להשתעבד לו ולמצותיו
ואם היה , אחד כדאי לעצמו שכלמשום חלוקות שתי ב, "אחד' ה ,ינוקל-א' ה: "הכתובעל כן אמר , 'של ה ולמצותיו

 . אחדהיותו משום הוא נו ותו עליקל-אאת  םמקבליאנו מה ששהיה נשמע , "ינו אחדקל-א' ה"אומר הכתוב 
 

  (טז 'דברים ה) "להיך-א' ה צוך כאשר אמך ואת אביך את דכב"

במצות כיבוד אב ואם  נאמר לא (יב 'כ שמות)ות הראשונ בדברותמדוע  "קדושת לוי"ב ב'רבי לוי יצחק מברדיצמקשה 
את  חללשי אביו לו מרואאם  אך, והאם אבאת ה לכבד מחויבים אנומתרץ שאכן ו ?כפי שנאמר כאן" צוך כאשר"
ואת  אביך את כבד: "ו כוונת הכתובוז (:ה יבמות) בכבודי חייבים אביךגם ו אמךמשום שגם  לו לשמוע צריך אין שבתה

את  גדונהדבר  יהיה שלאדהיינו , "יךקל-א' ה צוך כאשר"של  באופןרק  אך, יש עליך ציווי לכבד את הוריך, "אמך
 אמרנ ןלככעת ברור מדוע נאמר הדבר דווקא בדברות השניות כי הם נאמרו לאחר שכבר ניתנה התורה . תורהה דברי

 ". כאשר צוך"לא שייך לומר , ות שנאמרו לפני שניתנה התורה לישראלהראשונ בדברותאך , "'ה צוך כאשר"
 

  (ו 'ודברים )" מךוובשכבך ובק"
. דיויקום כיהמובטח לו שהוא אזי . שוכב על מיטתו כיהודייצועו ועולה על אם יהודי ש היה אומר אריה לוין ירב

 ('תהילים כג)" שמורת אהגה בךבא"מובטח ש, "אם זכרתיך על יצועי": פסוקז בורמדבר זה ו
 

 (יח' דברים ו)" 'הישר והטוב בעיני ה ועשית"

 בעיניוהטוב והישר את לעשות  םן בעשייתותכולהקותיו וועדותיו וח', מצות האת  רושמהכתוב הוא שעלינו לפשט 
. מטיב לטובים ולישרים בלבותם 'כי ה, נוהטוב בעיניו ייטב ל נובעשותש, הבטחהזוהי , "ייטב לך למעןו". בלבד

הכתוב לה אמר יתחהיא שבוהכוונה . לפנים משורת הדיןל על מצוות הפשרה שהיא "ובמדרש למדו מכאן חז
כי הוא , הטוב והישר בעיניואת תן דעתך לעשות , ה אותךוילא צמה שוגם , ךויצאשר כקותיו ועדותיו ושמור חתש

כל הנהגות האדם עם שכניו את לפי שאי אפשר להזכיר בתורה , ין גדוליענ וזהש ן"הרמבאומר . אוהב הטוב והישר
ך לא תל"כגון , הכתוב חלק גדולאחרי שהזכיר מהם  ךא, לםוכקוני הישוב והמדינות יורעיו וכל משאו ומתנו ות

ויקרא ) "לא תקלל חרש", (טז 'ויקרא יט) "רעךולא תעמוד על דם ", (יח 'ויקרא יט) "לא תקום ולא תטור", (טז 'ויקרא יט) "רכיל

והישר  הטובהאדם את שיעשה  יתלומר בדרך כללהכתוב חזר , הזוכיוצא ב, (לב 'ויקרא יט) "מפני שיבה תקום", (יד 'יט
 . ולפנים משורת הדיןהפשרה עניין יכנס בזה ונ, בכל דבר
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 (כד 'גדברים ) "את גדלך ואת ידך החזקה את עבדךאתה החלות להראות "
שבאותו הימין עצמו שנאדר בכח י "רשאומר  (ו 'שמות טו) "תרעץ אויב' ימינך ה, בכח נאדרי' הימינך " :הפסוקעל 

את " ."את גדלך ואת ידך החזקה"גם על הפסוק  זההפרוש האת פרש מ" נעם אלימלך"ה. מרעיץ אויבגם באותו ימין 
שורה היד גם  באותו המקוםהחסד שהיא הגדולה  התעוררהשבמקום ש, "ואת ידך החזקה" ,הוא החסד, "גדלך

א יהאמת האך , "הגבורה"בכל מקום ושמאל הוא  "חסד" תלפי שהימין היא הנקרא ,לכאורה אינו מובןו. החזקה
את חסד לישראל לנקום  הוז, חסדלמעלה חשב נהזה הדין , רשעיםאומות העולם שהם העושה דין בה "קבהר שאכש
גם , "ואת ידך החזקהאת גדלך : "הכתובשאמר מה וזהו . הגבור הומבחינת האומות זאף על פי ש ,מתם באויביהםנק

לפי שהוא חסד בשמים אך למטה בארץ הוא  ,בימיןנכללים כלומר גם החסד וגם הגבורה , גם היד החזקההגדולה ו
 ,"ךיאשר מי אל בשמים ובארץ אשר יעשה כמעש" המשך הכתובמסביר את  וזה. דיןאת הבו ים גבורה למי שעוש

  .ח אחד בימינךואותם בכ "אשר אתה עושה"כפי , למטה בארץ, "וכגבורתך", הם הרחמים למעלה בשמיםש
 

 (כו-הכ 'גדברים ) "לך בראלי ' ויאמר ה... את הארץ הטובה אעברה נא ואראה"
רץ לא ליכנס רבינו משה והונתא מה מפני: "את הפסוק על פי המובא בגמרא "פני דוד"ב א"רבינו החידמבאר 
 ישראל נצטוו תומצו הרבה משה אמר כך אלא ?צריך הוא מטובה לשבוע או צריך הוא מפריה לאכול וכי? ישראל

צה רמשה רבינו כלומר  (.סוטה יד)" ידי על כולן שיתקיימו כדי לארץ אני אכנס ,רץ ישראלבא אלא ותמתקיימ ואין
 הקריב כאילו חטאת בתורת העוסק כל"ש: ז״לחוהנה אמרו . ההמצות התלויות באת  לקייםלהיכנס לארץ כדי 

, כמעשה ת ודאי הלימודווכן אם יעסוק בשאר מצו (.מנחות קי)" אשם הקריב כאילו אשם בתורת העוסק וכל ,חטאת
שאמר מה  וזה. ולכן הוא גדול יותר מן המעשה :(קידושין מ) "מעשה מביא לידיהתלמוד תלמוד גדול ש"ל "חזואמרו 

 ךכ לע. לאכול מפריהכדי לא התלויות בארץ ות והמצואת  ה לקייםתו היתנוכור שאכ "אעברה נא ואראה: "משה
  .כמעשה הלימוד חשובכי ויכול אתה ללמוד יש לך את התלמוד שהוא גדול כלומר , "לך רב"ה "עונה לו הקב

 

 (ג' דדברים ) "פעור בבעל 'ה עשה אשר את הרואות עיניכם"
מה שראיתם שקרה פי על וזה ', דגיש מדוע אסור להוסיף או לגרוע ממצות ההכוונת הכתוב היא ל "ספורנו"לפי ה

נתם ולת כויתח אלא ,להיתחמ כךלונו ובעל פעור לא התכל השחטאו בעבודאנשים האותם כל ש .ן בעל פעוריבעני
שהתורה שהטעם  יפל עף וא (א 'כה במדבר) "ויחל העם לזנות: "הכתוב אמרמכ ,בלבד מואבעם בנות לזנות היתה 

 "אחרי אלוהיהן והזנו את בניך ...וזנו בנותיו: "אמרמו שנכ גלוליםעבודת מכך לעו ישיגחשש ה מפניאת הוא אסרה ז
 ,"בעל פעור אחריכי כל האיש אשר הלך "פך יוהנה קרה הה ,חשב כל אחד מהם שזה לא יקרה לו כלל (טז 'לד שמות)

 ".יךקל-א' השמידו ה"עד שזרה כשל בעבודה יהלמלהישמר  בחכמתושהצליח אחד אף אין  ,מואב להדבק בבנות
 

  (מד' דדברים )" משה םש ראש  רההתו וזאת"
 ( :עב יומא". )מיתה סם לו נעשית זכה לא, חיים םס לו נעשית הזכ, 'שם אשר התורה וזאת' :בדכתי מאי"
 בדעה הוא והרי תלמודו קודם עצמואת  זיכךהאדם  אםלומר לך ש "זך" מלשוןהוא " זכה": ין'מוולוז חיים ביראומר  

 התורה נעשית, תחילה עצמואת  זיכך אלהאדם  אם אבל. חיים סםל התורה לו נעשית אזי, נכונה והשקפה צלולה
 . עבורו המות לסם לומדהוא ש

 

  (ז' דברים ו)" לבניך ושננתם"

 וחץ" כמו הוא חדוד לשון, בפיך מחודדין תורה דברי שיהיו -" לבניך ושננתם" :כך מבאר רבינו בחיי את הפסוק
  -" בם ודברת( "י"מובא גם ברש. )תגמגם ואל מיד לו אמור דבר אדם ישאלך שאם לומר והכוונה, ('כה משלי)" שנון

. (לפי המדרש) בתפלה ולא "בם", אחרים בדברים ולא "בם". טפל תעשם ואל קריע עשם, בם דבורך עיקר שיהא
, בקול נתנהמשום שהתורה , קול צריכה שהתורה לפי, רם בקול תורהה דברימשמעות הדבר היא שיש ללמוד את 

 אלא בקולאינה צריכה להיות  תפלהאילו ו ('יט שמות)" וברקים קולות ויהי הבקר בהיות השלישי ביום ויהי" : שנאמר
 מה, ('נח תהלים) תדברון צדק אלם האמנם: "על הפסוק (חולין)ל בגמרא "לחיזוק מביא רבינו בחיי את דברי חזו. בלחש

 . תדברון צדק לומר תלמוד ?כן תורה לדברי אף יכול, כאלם עצמו יעשה, הזה בעולם אדם של אומנותו
 

 (ט' דברים ז) "מצותו ולשמרי לאהביו והחסד הברית שומר"
 פי עלכון נ הואו. בחולםמנוקד  ו"והתי בקמץמנוקד  ו"הוא להיות ראוי, "מצותו" הכתיב לפיש "חכמה משך"אומר ה

, "הארץ ונוחל וזוכה ימיו את ומאריכין לו מטיבין אחת מצוה העושה כל( "ירושלמי קידושין) ל"זח שאמרו מה
 " ציצית מצות דקיימנא לן תיתי": ל"חז שאמרו וכמו. מימיו עליה עבר ולא אחת מצוה יחדיש מישהכוונה היא ל

  .מימיו עליה עבר ולא שמר אם, אחת מצוה פילוא" מצותו ולשומרי" :כתובו כוונת הוז. (:קיח שבת)
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